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Apresentação 

O material aqui apresentado é parte constituinte da dissertação

de mestrado realizada no Programa de Pós-graduação em

Educação, Mestrado Profissional, (PPGED-MP), da Universidade

Estadual do Rio Grande do Sul, intitulada “As vozes dos egressos

da EJA no Ensino Superior à modalidade: as cartas pedagógicas

como possibilidade de diálogo” de autoria de Carla Luz Salaibb

Dotta e sob orientação da Profª Drª Elisete Enir Bernardi Garcia.

Os Programas de Mestrado Profissional, requerem a

construção de um produto final que permita uma reflexão crítica

das práticas docentes, visando a integração da universidade com a

comunidade educacional. Nesse sentido, apresentamos como

Produto Educacional, em formato de Círculo de Cultura, o material

de subsídio com questões mediadoras para o diálogo, com foco nas

cartas pedagógicas e nas falas dos estudantes-interlocutores

participantes da pesquisa, no intuito de contribuir para a formação

de professores das escolas que atendem a EJA, principalmente para

a região do Litoral Norte – RS, e para os cursos de formação em

Pedagogia e Educação do Campo da Universidade Federal do Rio

Grande do Sul – UFRGS, Campus Litoral Norte e da Universidade

Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS.

O Círculo de Cultura inspirado em Paulo Freire é um encontro

de diálogos entre os pares e pretende, nesse sentido, ser um espaço

para tematizar a importância da Educação de Jovens e Adultos

como um direito constitucional para a Educação Básica, e para

além disso, o direito à continuidade dos estudos no Ensino

Superior.

O material constitui-se inicialmente de uma síntese a cerca da

EJA como modalidade de direito e suas funções. Uma breve

apresentação sobre a vida e os principais trabalhos de Paulo Freire

em prol da luta pela educação de adultos. E, para compor o Círculo

de Cultura dispomos um compilado das cartas pedagógicas escritas

pelos estudantes/interlocutores da pesquisa realizada juntamente

com as orientações para a utilização do material.
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EJA 

Um espaço de pertencimento

A educação de jovens e adultos carrega na sua historicidade

marcas de lutas onde, muitos dos sujeitos envolvidos, tanto da

própria classe social excluída, como de pessoas que abraçavam a

causa pela superação dessas diferenças, travaram grandes lutas na

intenção de alcançarem mudança reais nesse cenário. Se olharmos

para as crianças de hoje e pensarmos que hoje elas têm o direito de

estar matriculadas em uma escola, mas nem sempre tiveram seus

direitos garantidos, então o que pensar dos jovens e dos adultos que

cresceram sem frequentarem uma escola e sem seu reconhecimento

como cidadãos, formando assim uma população discriminada e

desvalorizada.

Essa mesma sociedade, que não atua para garantia do direito

dos sujeitos, também revela um lado cruel, estabelecendo um

padrão de superioridade para aqueles que tiveram acesso à

educação, sendo assim, um adulto, ao se reconhecer analfabeto,

pode trazer consigo uma bagagem de incapacidade e inferioridade,

acreditando muitas vezes, ser ele próprio responsável por sua

situação, sem condições de desenvolver uma consciência crítica em

relação a seus direitos, acarretando na “impossibilidade de fazer

algo diante do poder dos fatos, sob os quais fica vencido o homem”

(FREIRE, 1967, p 105).

As funções da EJA

No contexto nacional a Educação de Jovens e Adultos se

revela como uma dívida social, que tem como dever buscar a

equidade e igualdade que a educação brasileira não conseguiu
6



Função reparadora – esta significa a reparação de um direito

negado historicamente, e busca elevar o sujeito a um estado de

permanente igualdade, não sendo apenas um sistema

compensatório. Deve possibilitar uma educação como base para a

concretização de outros direitos, colaborando, não somente para

minimizar a discriminação, mas para promover a elevação da

autoestima do sujeito, dando-lhe condições de reconhecer-se como

igual, e não mais inferiorizado por uma condição imposta

historicamente aos que buscam essa modalidade.

É importante ressaltar que essa função necessita estar presente

no cotidiano escolar e nas práticas educacionais, de forma que a

EJA não represente apenas um espaço de aligeiramento do

conhecimento.

Função equalizadora – essa função trata-se de uma forma de

favorecer a entrada e permanência na escola a inúmeros segmentos

da sociedade, como trabalhadores, donas de casa,

imigrantes, pessoas em situação de cárcere privados, entre muitos

outros. Tem como objetivo, não somente possibilitar a inserção na

escola, mas oportunizar melhores condições de trabalho e vida

social. Segundo o parecer, acima indicado (p. 10).

Segundo o parecer, acima indicado (p. 10), “A equidade é a

forma pela qual se distribuem os bens sociais de modo a garantir

uma redistribuição e alocação em vista de mais igualdade,

consideradas as situações específicas”, sendo assim, ela deve

promover a educação obrigatória, mas reconhecendo as qualidade

individuais, as competências e as contribuições que cada sujeito

atingir. Um dos marcos

normativos do Conselho

Nacional de Educação indica

para a EJA que ela tem três

funções essências que norteiam

o princípio de igualdade, que

são: reparadora, equalizadora e

qualificadora (Parecer do CNE

11/2000).
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objetivo de proporcionar um conhecimento atualizado e de

qualidade para uma educação ao longo da vida, permite reconhecer

o potencial de autonomia do sujeito, que no decorrer de sua

formação, pode identificar potenciais artísticos e intelectuais até

então reprimidos pela falta de reconhecimento de si próprio. Essa

função visa uma maior participação política do sujeito, sua

qualificação para o mundo do trabalho, e a possibilidade de uma

inserção tecnológica em vista à atual realidade virtual em que a

sociedade se encontra.

Nesse sentido, a função qualificadora da EJA respalda o tema

em questão ao reconhecer o potencial de quem frequentou a EJA

não somente para a inserção no mundo do trabalho, pois busca

garantir o direito dos sujeitos a uma educação que os qualifique e

possibilite sua preparação para o universo acadêmico a partir do

reconhecimento de suas capacidades e potencialidades. Ainda que o

parecer não mencione a educação superior do sujeito da EJA,

podemos considerar que a função qualificadora demonstra as

possibilidades de continuidade de formação ao afirmar que “ela é

um apelo para a educação permanente e criação de uma sociedade

educada para o universalismo, a solidariedade, a igualdade e

diversidade. ” (Parecer CNE 11/2000, p. 11).

Novas possibilidades

“Se quisermos que em nossa sociedade a ida a escola se

torne um dever, é preciso que antecipadamente criemos as

condições para que se torne um poder” (PINTO 2001, p.

72).

pode trazer para sociedade,

dando-lhes condições para

desenvolverem suas

potencialidades por meio de

suas experiências de vida.

Função qualificadora – trata-se

de uma função permanente, com
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Educação de Jovens e Adultos, pois afirma que somente a criação

de leis e regulamentos que exigem do sujeito uma formação não é o

suficiente para que esse direito se concretize. É preciso que

sejam criadas as condições apropriadas e necessárias à condição de

cada um.

Cabe ressaltar que o texto foi escrito em um momento de

grande discussão sobre a obrigatoriedade da educação, posto que

estava em vigor no Brasil a Constituição Federal de 1946 que trazia

alguns avanços para ensino primário, sendo aprovada no ano

seguinte, a Constituição Federal de 1967, na qual traz pela primeira

vez a obrigação relacionada à idade e não mais a série, e

determinava o ensino obrigatório e gratuito dos sete aos quatorze

anos em estabelecimentos oficiais a todos os brasileiros. (CURY e

FERREIRA, 2005).

Isso posto, dialogamos no sentido da educação não só como

dever do estado, pois essa percebemos que já vem sendo debatida e

discutida há muito tempo, mas intencionamos destacar o

significado de “poder” que o autor menciona, no sentido de

conseguir, de alcançar esse direito, não somente como cidadão de

direito, mas como sujeitos participantes da história que possam

escolher e trilhar suas metas como assim o desejarem.

O sonho da continuidade

Considerando novos caminhos para como um “inédito viável”,

problematizamos o acesso e o ingresso ao Ensino Superior para

sujeitos-estudantes que tiveram a EJA presente em suas trajetórias

escolares na busca atribuir um horizonte de possibilidades para

A afirmação feita por

Álvaro Vieira Pinto escrito no

ano de 1966 nos ajuda pensar

em dois sentidos sobre o direito

a educação: a ida à escola

enquanto criança na idade

considerada “regular” e

principalmente o ingresso ou

retorno dos jovens e adultos na
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De que modo a modalidade de Educação de Jovens e Adultos

contribui para a inserção dos estudantes no Ensino Superior?

A Declaração Mundial sobre o ensino superior menciona que

entre as missões da educação superior está a de promover

oportunidades, possibilidades e opções de pontos flexíveis de

ingresso e conclusão, consolidando os direitos humanos. Ao se

referir à igualdade de acesso e à admissão à educação superior, essa

menciona a Declaração Universal de Direitos Humanos afirma que

essa igualdade de acesso “deve ser baseada no mérito, capacidade,

esforços, perseverança e determinação mostradas por aqueles que

buscam o acesso à educação” (ONU, 1960, apud, UNESCO, 1998,

p. 3). A Constituição Federal Brasileira, determina em seu Art. 208,

inciso V, que o direito ao “acesso aos níveis mais elevados do

ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de

cada um” (BRASIL, 1988, p. 72) Porém, quais seriam os

determinantes de mérito, esforço, perseverança, determinação e

capacidade aos quais os documentos se referem, e quais os

mecanismos que atuam para determinar essas condições?

Ao determinar que o acesso à educação superior está apenas

para aqueles que têm a capacidade de alcançar, conforme sua

perseverança e determinação, os documentos trazem estigmas

predeterminados, pois pressupõem que entre os estudantes da

educação básica encontram-se aqueles que não foram capazes, não

mereceram, ou não tiveram a determinação suficiente para alcançar

um nível superior de aprendizagem, eximindo dessa forma qualquer

responsabilidade do sistema. Segundo (GOFFAMAN, 2004) um

estigma pode ter um efeito de descrédito, considerando como

quem conseguiu alcançar o que

um dia fazia parte de uma

perspectiva, alcançando um

fazer concreto em torno da luta

pelo sonhado. (FREIRE, 2020).

Nesse sentido, buscamos uma

resposta para a seguinte questão:
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Essa discussão não pressupõe assumir que o sujeito não

necessite ter capacidade ou determinação, porém tais determinantes

não podem ser considerados prioridade quando a educação de base

não dispõe de suporte suficiente para conduzir os sujeitos a uma

aprendizagem de qualidade. Ao determinar que a ascensão

educacional aos níveis mais elevados diz respeito à capacidade do

aluno, a legislação minimiza a responsabilidade da educação

básica, revertendo a culpabilidade ao próprio estudante por não ter

alcançado o Ensino Superior por critérios de incapacidade pessoal,

o que para Apple (2008, p. 185) configura “rótulos institucionais”,

que conferem status de inferioridade, condicionada a aspectos

desviantes do que se compreende como padrão. Nesse sentido, as

escolas, de forma inconsciente ou não, predeterminam os capazes e

os incapazes, pois do ponto de vista escolar, são características

vistas como moralmente inferiores, o que leva a um pensamento

reducionista de que os níveis mais elevados de ensino não são

alcançáveis para esses estudantes.

O tema em questão até o momento não diz respeito somente a

estudantes da EJA, mas a estudantes da Educação Básica de forma

geral, sem diferenciar as várias modalidades em que se subdivide a

educação. Nesse sentido, compreendemos que a minimização das

possibilidades engloba todos os estudantes da rede pública, de

ingressarem em uma universidade após a conclusão do ensino

médio.

defeito, levando a efeito de

desvantagem, “incongruentes

com o estereótipo que criamos

para um determinado tipo de

indivíduo [...] um atributo que

estigmatiza alguém pode

confirmar a normalidade de

outrem” (GOFFAMAN, 2004, p.

06).
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PAULO FREIRE

Suas contribuições à EJA

Paulo Regis Freire, conhecido mundialmente como Paulo

Freire, formado em Direito pela Faculdade de Direito de Recife em

1947, deixou a profissão de advogado pouco tempo depois ao

aceitar o convite para trabalhar na Divisão de Educação e Cultura

do recém criado Serviço Social da Industria (SESI), a partir desse

trabalho, Freire mantinha-se envolvido com inúmeros programas

que o aproximavam cada vez mais da educação e dos trabalhadores

e operários. Segundo (HADDA, 2019), em paralelo com seu

trabalho no Sesi, foi nomeado professor catedrático interino de

história e filosofia da educação na Faculdade de Belas Artes de

Recife. Em 1959, no ano de 1961, foi nomeado como professor na

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de

Recife, onde inaugurou e coordenou o Serviço de Extensão Cultural

(SEC), sendo convidado no ano seguinte, pelo prefeito de Recife,

para integrar o Movimento de Cultura Popular (MCP), movimento

que buscava atender a elevada demanda por escolarização.

Com a grande demanda de adultos fazendo parte do

movimento e com programas de alfabetização e pós-alfabetização,

Paulo Freire percebeu a necessidade de construção de um material

didático específico de apoio aos monitores que trabalhavam com a

alfabetização dos adultos. A partir de então, passou a estudar

formas de desenvolver um material alternativo, pois entendia que a

educação era um processo que deveria considerar a construção da

autonomia do sujeito e não a redução a objeto aprendente.

Freire como pesquisador-alfabetizador já havia percebido que

recursos como, materiais visuais em formato de cartazes, desenhos

ou slides fluíam melhor nas reuniões em que participava, o que o
12



de ônibus, ao ver a imagem de uma lata de Nescau, o menino, que

costumava assistir a propaganda na televisão, apontou para a lata,

falou a palavra Nescau e cantou a música que escutava na

propaganda. Freire se surpreendeu ao perceber que de certa forma

seu filho leu a palavra. A partir desse episódio, passou a elaborar

um método que conectasse as palavras às imagens e incorporasse às

experiências. nasce a partir desse episódio e de suas observações o

conhecido, passando a elaborar materiais e a desenvolver suas

descobertas com grupos de pessoas que seriam alfabetizadas,

priorizando sempre temas de interesse dessas pessoas. Sua primeira

experiência com a utilização de sua nova metodologia foi realizada

com apenas cinco pessoas de uma escola de Recife e, apesar de

duas terem desistido, as três que deram continuidade mostraram

resultados surpreendentes, nascendo, dessa forma, como explicita

Haddad (2019) o que viria a ser chamado de “Método Paulo Freire

de Alfabetização”.

A campanha De pé no chão também se aprende a ler, na

cidade de Natal, Rio Grande do Norte, promovida pelo então

prefeito Djalma Maranhão, que definiu a educação e cultura como

meta número um de seu governo, foi uma grande marca da luta pela

alfabetização, sendo uma das primeiras grandes campanhas a

utilizar o método desenvolvido por Freire. Segundo Germano

(1989, p. 96), o nome da campanha surge a partir de uma

reportagem realizada pelo jornalista Expedito Silva, na qual se

“afirmava que até de pé no chão também se aprende a ler, querendo

dizer que de agora em diante educação não era mais privilégio, pois

todos teriam acesso à escola, sem fardas, com qualquer roupa e até

mesmo sem calçados”.

levou a pensar em desenvolver

algo semelhante também para a

alfabetização. Com o apoio de

sua esposa Elza, que era

alfabetizadora e a partir de uma

experiência que teve com seu

filho de três anos de idade, que,

quando passava com seus pais

de carro em frente a um ponto

13



Conferência Nacional dos Bispos do Brasil de 1961 e os Centros

Populares de Cultura (CPC).

Todos esse movimentos e campanhas foram os primeiros

passos para a maior campanha de alfabetização conhecida no

Brasil. A campanha conhecida como “As 40 horas de Angicos”. Em

média, trezentas pessoas se inscreveram no programa, que foi

difundido principalmente pelas visitas dos estudantes às

residências, mas também por conversas em locais públicos e por

convite feito através de alto-falantes.

Em pouco tempo, a campanha repercutiu no Brasil inteiro. A

alfabetização de 300 pessoas em 40 horas, uma experiência de

alfabetização em massa, mas que significava não somente a

alfabetização para a aprendizagem, mas a alfabetização para a

formação da consciência, ou seja, não se tratava somente de uma

formação em massa, mas sim uma mobilização popular que visava

a conscientização. Mas, infelizmente, essa movimentação de formar

uma sociedade crítica não agrada a todos, e quanto mais as ideias

de Freire se propagavam, mais incomodavam a quem preferia um

povo silencioso.

Em janeiro de 1964, foi instituído o novo decreto, o Programa

Nacional de Alfabetização (PNA) pelo Ministério da Educação e

Cultura, que deveria ser desenvolvido pelo Sistema Paulo Freire.

Com a meta de alfabetizar cinco milhões de pessoas no Brasil,

garantindo assim o direito de votar aos até então analfabetos, o

cenário das próximas eleições seria composto também pela massa

dos setores populares críticos e conscientes. Nesse sentido, tanto o

PNA como Paulo Freire passam a ser vistos como uma ameaça de

aos setores conservadores apoiados pelos militares.

A partir da grande visibilidade

que essa ação vinha ganhando,

outras campanhas e movimentos

se apoiaram no método criado

por Freire, entre eles a

Campanha de Educação Popular

da Paraíba (Ceplar) em 1961, o

Movimento de Educação de

Base (MEB), criado na
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manifestassem ideias contrárias aos chefes do governo. Em 16 de

junho, Freire foi preso, sem nenhuma acusação concreta, ficando

recluso por 70 dias.

Sua vontade era permanecer no Brasil, mas após um novo

mandado de prisão argumentando que estivesse envolvido em

subversão, que seu método não teria validade nem originalidade e

que seria um aliciador do marxismo, Freire decidiu deixar o país e,

convidado a trabalhar na Bolívia como assessor de educação

voltada ao ensino de adultos, decidiu aceitar o convite, iniciando

assim seu exílio.

Foram 15 anos de exílio de Freire, tempo em que, aquilo que

deveria ter acontecido aqui no Brasil, aconteceu pelo mundo, o

reconhecimento de seu trabalho. Paulo Freire se destacou em

inúmeros países, passou parte desse tempo vivendo na Bolívia,

Chile, Estados Unidos e Genebra, sendo convidado por muitas

Universidades a realizar trabalhos, palestras e participar de

congressos e seminários. Não caberá aqui situar todas as suas

experiências durante esses 15 anos, porém é importante destacar

que durante o tempo que viveu em Genebra, Freire atuou no

departamento de educação do Conselho Mundial de Igrejas (CMI),

o que o levou a realizar os trabalhos que talvez tenham sido os de

maior significância para ele. Nesse período, foram desenvolvidos

muitos trabalhos em alguns países da África – continente que

estava sendo marcado pelas lutas de libertação, com destaque a

Guiné-Bissau, onde Freire pôde colocar suas ideias em prática, não

que não o tenha feito nos outros países por onde passou, mas nesse

local, seu método de alfabetização de adultos foi implementado

com seu viés libertador e conscientizador.

Com o golpe militar

ocorrido em abril de 1964, o

PNA foi imediatamente

desarticulado e Paulo Freire

preso. Se iniciava no Brasil, um

retrocesso de todo o processo

até então alcançado, e muito

além disso, uma enorme

repressão a todos que

15



No ano de 1979, Paulo Freire voltou ao Brasil. Em um artigo

escrito por Almino Affonso, para a Folha de São Paulo, de sete de

agosto de 1979, intitulado: “Um educador engajado”, o autor

destaca:
Chega hoje a São Paulo, depois de mais de quinze anos de

exílio, o professor Paulo Freire, há muitos há de causar

estranheza, que um educador, desvinculado de uma

militância política em seu sentido estrito, tenha estado

impossibilitado de regressar à terra natal durante tanto

tempo. [...] com uma bagagem carregada de serviços

prestado aos povos da América Latina, e da África, com

uma obra consagrada, em sucessivas edições, em vinte

idiomas, com título de doutor honoris causa pela

Universidade de Louvain (Bélgica), Universidade Livre de

Londres (Inglaterra), Universidade de Michegan (Estados

Unidos e Universidade de Genebra (Suíça), com uma

grandeza que decorre, sobretudo, de haver posto sempre o

seu pensamento a serviço da libertação do homem.

(HADDAD, 2019, p. 137).

Já no Brasil, seu trabalho manteve-se voltado à educação

popular e à educação de adultos, lecionou em programas de pós-

graduação em várias universidades. Assumiu a Secretaria de

Educação do Estado de São Paulo por um período, da qual não se

manteve por muito tempo, pois optará por dedicar-se mais a escrita

de sus livros e seu trabalho junto às universidades. Em abril de 1997,

lançou o que seria sua última obra, “Pedagogia da Autonomia:

saberes necessários à prática educativa”. Em 1992, foi fundado por

brasileiros e estrangeiros, o Instituto Paulo Freire, tendo hoje, sedes

espalhadas por 15 países.

No dia 2 maio, do mesmo ano, Freire morreu em consequência

de problemas cardíacos, deixando para trás, um

Foi também durante o

exílio que Paulo Freire escreveu

várias obras, entre elas a que

mais se destacaria

mundialmente, “Pedagogia do

Oprimido”, livro que foi

traduzido para mais de 20

idiomas.
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Mesmo depois de sua morte, alguns livros ainda foram escritos

a partir de textos, artigos e cartas deixado por ele. E em abril

de 2012, Freire foi intitulado Patrono da Educação do Brasil.

Haddad (2019, p. 219) apresenta um estudo realizado em 2016 pelo

professor Elliott Green da London School of Economics, que

mostrou que o livro Pedagogia do Oprimido era, na ocasião, a

terceira obra mais citada em trabalhos da área de humanas, atrás

apenas do filósofo Thomas Kuhn e do sociólogo Everett Rogers,

ambos estadunidenses.

Este breve relato da vida e do trabalho de Paulo Freire

demonstra que a sua contribuição para a educação de adultos foi

muito além das fronteiras do Brasil. Freire deixou sua marca e seu

legado no mundo. Criador de inúmeras concepções, entre elas a que

talvez mais se destaque, a concepção bancária, sendo oposta à

concepção problematizadora, da qual, “a educação se torna um ato

de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador

o depositante” (FREIRE, 2005, p. 66).

Para Garcia (2011, p. 279), Freire nos mostrou que “ensinar é

criar possibilidades para a produção de conhecimento, em que a

participação ativa de todos os sujeitos do espaço-tempo escolar

subjaz à proposta pedagógica de uma educação autônoma e

emancipatória”.

Freire defendia que o sentido da vida era a busca constante

pela humanização a partir da conscientização da inconclusão do ser,

a partir de uma perspectiva dialógica na busca pela autonomia e

pela superação e o rompimento do oprimido ingênuo de um estado

de alienação para a criticidade do ser mais (FREIRE 2005).

legado de luta e exemplo,

ficando conhecido na história do

país como o brasileiro mais

reconhecido no exterior, com

34 títulos de doutor honoris

causa por universidades do

Brasil e do mundo. Em 2009, foi

reconhecido como anistiado

político pela Comissão da

Anistia do Ministério da Justiça.
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CARTAS 

Sua representação histórica

O ato de escrever cartas sempre foi a forma mais utilizada pela

humanidade de se comunicar, porém, ainda que pareça obsoleto e

superado, muitos escritores defendem a metodologia de escrita de

cartas. Para Moraes e Paiva (2018, p. 11), “a carta é um documento,

peça para o diálogo, prosa, comunicação mais direta, coloquial,

direcionada a um interlocutor. Há nelas um sentido, ao mesmo

tempo, objetivo e subjetivo, coloquial e formal, prosaico e poético”.

Abaixo destacamos alguns exemplos do quanto as cartas

podem contribuir para conhecermos os fatos, se hoje temos acesso

a história, é por que as pessoas registravam os acontecimentos em

cartas.

O Apóstolo Paulo escreveu

13 cartas que compõem o Novo

Testamento da bíblia, entre elas

estão: romanos, efésios

coríntios, entre outras, sendo o

único meio de comunicação e de

registro das mensagem que se

pretendiam deixar.

Apóstolo Paulo

Quem nunca leu ou ao

menos escutou sobre uma

passagem ou um versículo

bíblico?
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Olga Benário 

Olga foi uma revolucionária

alemã, nascida no ano de 1908 na

cidade de Monique. Em 1934 Olga

veio ao Brasil, onde se tornou

companheira de Luiz Carlos Prestes.

Por ser alemã e judia, teve um destino

muito pior que Prestes. Deportada do Brasil e grávida

de Prestes, foi mandada para um

campo de concentração nazista em

Berlin onde foi assassinada em uma

câmera de gás. (CAMINI, 2012).

Durante sua prisão, Olga

registrava seu sofrimento, infortuno

e sentimentos em cartas, que foram

divulgadas mais tarde pela família

de Prestes e sua filha. (CAMINI,

2012).

Francisco Julião

Pernambucano, político e

escritor brasileiro e escritor, foi

lidar de vários movimentos. Preso

em 1964, escrevia cartas durante

seu cárcere. O trecho acima trata-se

de uma carta escrita para sua filha

Isabela. A carta está no livro “Até

quarta, Isabela: carta-testamento”.
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Inspirações cinematográficas

As cartas registram

memórias de tempos de vida e de

experiências humanas

inspiradoras. O cinema representa

muito bem essas experiências.

Dora, uma amargurada ex-professora,

ganha a vida escrevendo cartas para pessoas

analfabetas, que ditam o que querem contar às

suas famílias. Ela embolsa o dinheiro sem

sequer postar as cartas. Um dia, Josué, o filho

de nove anos de idade de uma de suas clientes,

acaba sozinho quando a mãe é morta em um

acidente de ônibus.

Em visita à cidade italiana de Verona

com seu noivo ocupado, uma jovem

chamada Sophie visita a Casa de Julieta,

onde muitas garotas entregam cartas,

relatando suas vidas amorosas, à Julieta.

Posteriormente, mulheres intituladas

Secretárias de Julieta as respondem.

Interessada em conhecer mais sobre

o trabalho dessas mulheres, Sophie decide

ajudá-las a responderem as cartas.

Ela reluta em cuidar do menino, mas se junta a ele em uma viagem

pelo interior do Nordeste em busca do pai de Josué, que ele nunca

conheceu.

E será assim que um dia ela encontrará uma carta escrita há muitos

anos atrás que a toda profundamente e, por isso, ela decide mesmo diante

de todo o tempo passado responder a dona da carta.
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CARTAS PEDAGÓGICAS

Motivos e significados

Uma carta, para que tenha cunho pedagógico necessita ser

direcionada ao destinatário específico, com intenção de mobilizar

saberes, seja de forma literária, filosófica ou até mesmo coloquial, a

carta passa a ter cunho educacional, assumindo a configuração de

carta pedagógica.

A carta pedagógica é um importante instrumento de escrita e

reflexão, dando-nos a possibilidade de alterar planos e de rever

estratégias, num tempo-espaço de registo que nos permite avaliar

aspetos fundamentais do processo de ensino - aprendizagem. Ao

longo da história, as cartas serviram como comunicação entre as

pessoas, registraram acontecimentos e fatos sociais, políticos,

culturais, literários e econômicos, refletindo a época em que

aconteceram. Fazendo parte deste trabalho de pesquisa, as cartas

pedagógicas serão utilizadas como um instrumento de registro, de

análise/diálogo de narrativas dos interlocutores, pois valorizam

conhecimentos produzidos em situações de experiências didáticas,

no tempo e no espaço.

Segundo Camini (2012), para que uma carta tenha cunho

pedagógico, essa necessita interagir, comunicar, provocar um

diálogo pedagógico. As cartas pedagógicas podem ainda levar

quem as escreve a rememorar experiências vividas ou expressar

uma ideologia, mas é fundamental que a prática de escrita das

cartas pedagógicas esteja, como defende Paulo Freire, ensopada de

convicções, sonhos e imaginação (FREIRE, 2000).
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CARTAS...

As vozes do pertencimento

É por meio dessas inspirações que esse trabalho convida à

leitura de cartas pedagógicas escritas por egressos da EJA que

alcançaram o Ensino Superior, que mesmo com suas trajetórias

marcadas por interrupções e percalços, buscaram dar continuidade

a seus estudos, não se detendo a possíveis convicções de que a EJA

não qualifique o sujeito para a inserção em uma Universidade, com

o objetivo de proporcionar não apenas um espaço de diálogo.

As cartas escritas estão voltadas à EJA, como parte das

trajetórias vividas por esses sujeitos; mas de forma mais específica,

a quem a carta será direcionada foi de escolha de cada participante,

podendo ser para um professor, amigo ou familiar, mas que tivesse

representado um papel importante em sua trajetória enquanto

estudante da EJA, ou simplesmente, à modalidade ou a estudantes

que hoje se encontram inseridos nos cursos de Educação de Jovens

e Adultos.

Com o intuito de mantermos a privacidade das participantes,

optamos pela não identificação dos nomes. Utilizaremos codinomes

de flores para cada uma das interlocutoras.
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Tramandaí, 12 de janeiro de 2020.

Querida amiga Míriam,

Hoje relendo a obra de Érico Veríssimo “Olhai os Lírios do

campo”, lembrei de você, de seus sonhos. Automaticamente esta

lembrança me proporcionou uma breve viagem no tempo, retornei ao

ano de 1983, precisamente à aula de Língua Portuguesa, da

professora Joana, na escola [nome suprimido].

Lembras o dia que nos foi apresentada esta obra? Apaixonamo-

nos pelos personagens. E a carta? Lembras da carta da Olívia para o

Eugênio? Chegamos ao ponto de decorá-la.

Minha querida amiga, a saudade é imensa, e o destino, se

encarregou de nos afastar, mas sabemos que realizaste ao menos um

dos teus sonhos (sonhávamos tanto...) de formar-se no Ensino Médio.

O acesso era tão distante para nós na época, mas tu encontraste uma

forma de retomar os estudos após a formatura do oitavo ano.

A tua oportunidade surgiu através da Educação de Jovens e

Adultos (EJA), como tu falavas, eu perguntava... O que é a EJA? Ora,

é a minha oportunidade de concluir o Ensino Médio, com qualidade e

em menos tempo, tu respondias. Quanto envolvimento,

responsabilidades e sonhos tu ainda mantinhas.

E o livro do Érico? Sempre presente, afinal era com ele que

embasavas tuas escritas e citações.

Tu não fazes ideia minha amiga, do quanto as tuas experiências

e aprendizagens na EJA me influenciaram diretamente, no sentido de

compreender a Educação Popular, igualitária, acessível (de Paulo

Freire) para aqueles, como nós, que não conseguiram concluir os

estudos na idade “certa”. Mas como sempre, tu tinhas razão. Gostaria

de poder dizer-lhe pessoalmente.

Fiz eco as tuas risadas diante das alegrias vivenciadas na EJA e

vibrei no dia da tua formatura. (2010). Nossa, que alegria! Tu ainda

acreditavas que iríamos para a Universidade. Embora tu não

conseguisses realizar teu último sonho: formar-se em Pedagogia.
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Amiga, eu fui para a Universidade, estou cursando o oitavo

semestre de Licenciatura em Educação do Campo: Ciências da

Natureza. Estarei realizando nosso sonho: Uma Licenciatura! Aquela

tão sonhada por nós, de entrarmos em sala de aula e fazermos parte

do processo ensino-aprendizagem que parecia distante e utópico.

Hoje, só quero agradecer, obrigada querida amiga, por acreditar

em nós, quando eu deixei de acreditar. Ah! eu não cursei a EJA como

tu querias na época, mas fiz o ENCCEJA, certo?

Aprendi com o tempo, entender os planos que Deus preparou

para cada um de nós, embora não os aceites ou os ache justo.

Fique em paz,

Com carinho de tua amiga,

Lírios do Campo.

Para Miriam Pause

In memoriam

“O argumento mais fraco que tenho contra o ateísmo é que ele é

absolutamente inútil e estéril; não constrói nada, não explica nada,

não leva a coisa nenhuma.

“Se soubesse como tenho confiança em ti, como tenho certeza

na tua vitória final...” (Érico Veríssimo - Olhai os Lírios do Campo,

1938).

Codinome: Lírios do Campo.

Idade: 53 anos.

Profissão: Professora.

Formação: Licenciatura em Educação do Campo: Ciências da

Natureza.

.
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Aos meus queridos professores

Há algum tempo venho refletindo sobre uma forma de lhes

agradecer pelos seus ensinamentos que permeiam em minha vida até

os dias de hoje. Escrever esta carta está

sendo um tanto difícil, encontrar palavras que possam descrever

o sentimento que tenho em relação a minha trajetória escolar requer

uma revisitação interna para que eu as encontre e inicie esta tentativa

de expressá-las da forma mais transparente possível.

Uma breve (re)apresentação...

Talvez vocês não se lembrem de mim, talvez não façam ideia de

como foram importantes, talvez não tenham ciência dos efeitos que

suas palavras causaram. Pois bem, aos dezesseis anos de idade, antes

de terminar o ensino médio (segundo grau, naquela época) me tornei

mãe pela primeira vez de uma filha que hoje está com dezessete anos,

e por consequência da maternidade precoce tive que abandonar os

estudos. Atentem-se a esta filha que citei, em breve retornarei a falar

dela. Mesmo com o decorrer dos anos, o desejo de retornar a uma

escola se fazia presente em minha vida, mas parecia um sonho muito

distante de ser realizado. Até que certo dia, com todo o incentivo de

minha família que não mediu esforços para que eu voltasse a estudar,

surgiu a oportunidade de reingressar ao ensino médio na Educação de

Jovens e Adultos, mal sabia eu que isso iria mudar tanto a minha vida.

Passamos um ano e meio juntos até que eu concluísse o ensino

médio e lembro-me de grande parte destes dias. Poderia descrever

detalhadamente suas características, suas metodologias, seus

trejeitos, suas gírias, seus semblantes quando alguma coisa estava

incomodando ou quando estavam felizes com algo. Lembro-me dos

conselhos, dos debates, das risadas, do cafezinho do intervalo, dos

acordos internos como a troca de uma pipoca doce por uma prova

com consulta, das dicas camufladas para que acertássemos uma

questão, da mão no ombro nos acalmando em dia de avaliação.

Talvez vocês não façam ideia, mas cada gesto é observado por

seus alunos.
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Em muitos destes dias que passamos juntos surgia o assunto

sobre o que faríamos após o término do ensino médio e vocês,

incansavelmente, falavam sobre darmos continuidade aos estudos, que

tínhamos potencial para ingressar no ensino superior, fizeram com

que eu acreditasse e buscasse uma graduação. Eu confesso que fiquei

com medo, a EJA ainda sofre muitos preconceitos, e se eu não

conseguisse dar conta dos estudos? Se o que eu aprendi não fosse o

suficiente para prestar um vestibular? Mas eu precisava tentar,

precisava lhes dar um retorno. Enfrentei o vestibular com medo

mesmo, e com a certeza de que se eu não conseguisse poderia recorrer

a vocês para o auxílio na preparação para o próximo processo

seletivo.

Consegui. Passei no vestibular da Federal. Hoje sou formada no

curso de Licenciatura

em Educação do Campo: Ciências da Natureza. Estou cursando

Pedagogia, fazendo pós-graduação em supervisão escolar, uma

disciplina como aluno especial do Programa de Mestrado em

Educação da UERGS, participo de um grupo de pesquisa sobre

Educação de Jovens e Adultos e Educação Popular, entre outras

coisas.

Anos atrás, minha filha, a que citei anteriormente, chegou em

casa me perguntou: “Mãe, você conhece a professora Maria (nome

fictício)? Ela me perguntou se eu era tua filha e eu disse que sim. Ela

disse que gostaria que eu fosse tão especial como tu foi.” Neste

momento eu não contive as lágrimas, passou um filme na minha

cabeça, sentei e contei grande parte da minha jornada pra minha

filha, que hoje está no curso Normal (antigo magistério) graças ao

incentivo desta mesma professora. É um sentimento de gratidão sem

tamanho. Eu espero que esta carta chegue até você um dia.

Talvez muitos não conseguirão ter acesso a esta carta, não sei

onde estão, que rumos suas vidas tomaram, poucos ainda tenho nas

redes sociais e estes faço questão de lembrá-los frequentemente o

quanto os amo e o quanto ainda aprendo com eles.
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O que me move como educadora é a busca em me tornar

agente de transformação, assim como foram. Tantos anos se passaram

e ainda carrego comigo seus ensinamentos, não apenas os conteúdos

obrigatórios, mas os ensinamentos de vida, que contribuíram na

minha formação como ser humano crítico, responsável e sensível.

Muito Obrigada!

Girassol

22/04/2020.

Codinome: Girassol

Idade: 35

Profissão: Sou concursada em Tramandaí como ajudante de cozinha,

mas estou desde 2018 na função de apoio pedagógico em uma escola

de educação infantil.

Formação: Sou formada em Licenciatura em Educação do Campo:

Ciências da Natureza, tenho pós em supervisão escolar e estou

cursando pedagogia pela UFRGS – 5º semestre.
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A EJA

Algumas pessoas marcam a nossa vida, de uma forma ou de

outra ficam gravadas em nossa mente em nosso coração. Sempre tive

dificuldades para as exatas, más um dia ainda no fundamental,

quando cursava as totalidades EJA conheci uma professora chamada

Naira que tinha um jeito especial par ensinar, foi um aprendizado que

carrego para sempre comigo,

Eu que já tinha um trauma de matemática, entrava em pânico só

de pensar, tive muitos professores ruins que colaboraram muito para

que eu não aprendesse e não desenvolvesse amor pela matéria;

Bem esta professora era diferente notei quando entrou em sala, com

seu jeito suas palavras humildade, etc.

Disse: nós vamos aprender brincando gente, e no final vocês

verão que não é um bicho de sete cabeças. Esta professora foi sem

dúvida uma das mais marcantes na minha caminhada até aqui, fez eu

pensar meu lugar no mundo e a importância do meu modo de estar no

mundo, fazia os alunos se sentirem especiais com dedicação e

colocava os estudantes para cima, incentivando para nunca desistir

do sonho de aprender. Não é porque uma professora, um dia, não foi

lá muito legal e observadora que devemos desistir ou julgar todas

iguais.

Eu aprendia, e fazia sem sentir os conteúdos, e quando vi já

estava passada de ano. Poxa vida, ficou para sempre em meu coração

e na minha vida de aprendizado como pessoa e como aluna, e sempre

quando tento ver, mesmo quando encontro os professores “pedreiras”

pela frente, lembro do carinho e da dedicação que já tive a

oportunidade de ter.

Rosa

Codinome: Rosa

Idade: 54 anos

Profissão: Estudante universitária

Formação: Cursando superior

.
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À EJA

Olá me chamo Caroline Fogaça Lisbôa e sou filha da EJA, e por aqui

vou contar minha história.

Não me adaptei nas minhas turmas no turno da manhã durante minha

educação básica, então rodei dois anos, um ano rodei na sétima série

e outro no primeiro ano do ensino médio. Pensei em largar a escola,

foi quando minha mãe me ofereceu o supletivo.

Depois que eu completei o supletivo eu prestei vestibular e passei de

primeira para meu primeiro curso de graduação.

Foi durante o meu estágio que me descobri professora e que queria

dar aula para essa modalidade.

Toda vez que eu conto esta história eu choro muito, então quando

estiverem lendo pensem que nesse exato momento eu estou

emocionada contando com lágrimas nos olhos essa minha

experiência.

Fiz Pedagogia e no meu primeiro estágio eu escolhi EJA, pensei:

senhor o que vai ser de mim, mas mal sabia eu o encanto que viria.

Então lá eu fui no CIEP dar aula para a modalidade I e II (primeira e

segunda série), alguns já sabiam escrever seus nomes, outros

reconheciam algumas letras e números.

Bem! As noites foram passando e com esse tempo o aprendizado foi

acontecendo para cada um no seu tempo.

Lembro-me muito de um dia de aula que no quadro estava escrito

RUA e os colegas estavam todos trabalhando, fazendo seus exercícios,

quando escuto uma voz ao fundo que dizia assim: RRUAA, RRUAA,

RUA, RUA, levanto a cabeça e olho o “Seu Hélio” de pé na frente do

quadro lendo sozinho, sem ninguém pedir.

Me arrepiei e foi ali que me descobri professora. No final do estágio

ganhei uma festinha e uma cartinha da filha do Seu Hélio me

agradecendo porque agora era o pai que lia pra ela e não ela pra ele.

Então tenho um recado pra EJA, muito obrigada por me permitir me

transformar em uma professora.

29



Obrigada por me mostrar essa estrada de tijolos amarelos, que

pretendo percorrer de mãos dadas com a Educação do Campo que foi

minha segunda graduação e que ganhou meu coração, mas essa é uma

outra história para uma outra carta.

Então para finalizar quero muito agradecer a EJA que me

transformou em uma pessoa melhor, hoje sei que é importante levar

em conta a história que o aluno traz consigo, e partir do que o aluno

sabe para o que ele ainda desconhece.

Meu muito obrigada por todo o ensinamento que me deste EJA, hoje

não me vejo longe de você.

Codinome: Jasmin

Idade: 39 anos

Profissão: Professora

Formação: Pedagogia e licenciatura em educação do campo: ciências

da natureza. Pós-graduação em saúde mental
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CARTA PARA A EJA

Pensando nessa oportunidade única de expressar meus pensamentos

através dessa carta, que tenho em minha memória como se fosse hoje,

o dia em que decidi procurar a EJA e lembro meu pavor, em ter que,

em meu pensamento lidar com as frustações e preconceitos que eu

trazia comigo, em relação em terminar o ensino médio através da EJA

em uma escola do centro de Porto Alegre.

Em achar que, de alguma forma a EJA poderia ter me prejudicado.

E quero lhes dizer que cheguei onde sempre quis estar com o auxílio

dos professores e aprendizados que fui adquirindo durante minha

caminhada e com o apoio da EJA.

Hoje tenho orgulho em dizer que sou muito grata a EJA que me deu a

oportunidade de terminar o Ensino Médio. Aprendi que não devemos

desistir de nossos sonhos, pois pensava como iria tentar um curso de

ensino superior, apesar das dificuldades e com muito esforço consegui

ingressar na faculdade, atualmente estou cursando Licenciatura em

Educação do Campo: Ciências da Natureza pela UFRGS.

Como palavras de motivação, lembro-me sempre deste dizer: “tentar

sempre, desistir nunca”.

Com muito carinho:

Hortência

A estudante acima não realizou a entrevista.
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CÍRCULO DE CULTURA

Metodologia dos Círculos de Cultura

Os participantes serão convidados a dialogar mediados pelas

seguintes questões:

Círculos de Cultura tratam-se de uma proposta pedagógica,

com caráter democrático que favorece uma aprendizagem integral

sobre temas predeterminados e uma interação entre os

participantes. Uma ocasião onde todos participam de forma

dialógica com a motivação do educador mediador.

Sistematizado por Paulo Freire, os círculos de Cultura eram

espaços não somente de aprendizado, mas de tomada de

consciência dos participantes. Para Freire (1963), um Círculo de

Cultura proporciona a dinâmica do trânsito, superando o papel

central do professor, pelo coordenador do debate, o aluno pelo

participante do grupo, assim como a aula pelo diálogo.
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Questões mediadoras do círculo de cultura

Como você vê a modalidade EJA?

Qual sua importância?

Você enxerga preconceito aos sujeitos que fizeram essa

modalidade?

Em relação as cartas, o que chamou mais sua atenção?

Quais suas perspectivas de futuro?

Você pensa em dar continuidade a seus estudos?

Você acha que por ser estudante da EJA suas condições de ingressar

em um curso superior seria diferente de quem não fez EJA?

Já escreveu alguma carta?

Se você escrevesse uma carta sobre à EJA – a quem destinaria e o

que dirias nela?

Sugestões de dinâmicas:

O mediador pode pedir aos participante-estudantes que leiam as

cartas.

No final da atividade, pedir para que cada estudante escreva uma

carta, sugerimos que seja remetida a EJA, mas é importante deixar

que o tema e a quem a carta será escrita sejam escolhidos pelos

próprios estudantes.

Círculo de cultura é um encontro de

diálogos entre os pares...
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