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RESUMO 
 

ACOLHIDA E PERMANÊNCIA DE EGRESSAS E EGRESSOS EJA-PROEJA NO 

ENSINO SUPERIOR: AUTO(TRANS)FORMAÇÕES POSSÍVEIS 
 

AUTORA: Ivani Soares 

ORIENTADOR: Celso Ilgo Henz, Prof. Dr. (UFSM) 
 

Dissertação de Mestrado inserida na Linha de Pesquisa 2: Gestão Pedagógica e Contextos 

Educativos, do Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional da UFSM, 

na temática Educação, Diálogo, Humanização e Cidadania (perspectiva de Paulo Freire). A 

temática é a acolhida e a permanência de egressas e egressos dos programas EJA/PROEJA no 

Ensino Superior. Percebemos que são criados vínculos de confiança entre professores e 

estudantes na Educação de Jovens e Adultos de forma que é necessária atenção à transição de 

escola ou ciclo de estudos. O ingresso desses estudantes no Ensino Superior tem sido, em 

grande parte, uma exceção possibilitada pelos programas de cotas sociais, criado em 2008. Esse 

foi um grande passo na democratização do Ensino Superior no Brasil, no entanto, não basta 

garantir o acesso, é necessário possibilitar a ascensão e a permanência, principalmente, em face 

da realidade da evasão escolar. Assim, é fundamental, para qualquer Instituição de Ensino 

Superior, contar com bons planos de acolhida e de permanência para todos os seus públicos. 

Em consonância com os objetivos dos Planos de Educação para a EJA e com a proposta de 

integração da educação profissional à educação básica, junto ao PROEJA, buscamos identificar 

se existem e estão institucionalizados programas de acolhida e permanência nos Cursos de 

Licenciaturas da UFSM, para apresentar uma Agenda de proposta de Plano de Acolhida e de 

Permanência, viáveis de implementação. Dentre o referencial teórico utilizado, está a Pedagogia 

de Freire em diálogo com os estudos de Josso (2010), Henz (2003, 2015), Pereira (2015), 

Brandão (1981) e Santos (2011).  Essa pesquisa, metodologicamente hermenêutica, através da 

pedagogia dialógica, conversa com egressas e egressos EJA/PROEJA, tendo um olhar aguçado 

e uma escuta sensível, para compreender o sentido de suas necessidades. Para o 

desenvolvimento do trabalho, foi utilizada a proposta epistemológico-política de pesquisa dos 

Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos em coautoria com voluntárias(os) 

egressas(os) dos programas EJA/PROEJA, discentes dos Cursos de Licenciaturas da UFSM. 

Partimos da premissa de que um programa verdadeiramente democrático é aquele que permite 

uma continuidade de ação, levando educandos a buscarem mais autonomia. Das reflexões 

conjuntas, surgiram, com mais intensidade, questões a respeito do preconceito que envolve 

essas pessoas; sentimento de defasagem em termos de conteúdo programático e cultural, 

dificuldades no acesso a informações e de comunicação. Dentre as ações de acolhida propostas 

estão a promoção de ações de convivência de calouras(os) e veteranas(os), divulgação dos 

benefícios institucionais, trote solidário e informações sobre projetos extracurriculares. Quanto 

à permanência, citamos a necessidade de incentivo às políticas públicas de inclusão social, 

auxílio de tutores, participação em grupos de estudos, oficinas, seminários, palestras, promoção 

de encontros de estudos coletivos, criação de uma rede colaborativa de assistência na caminhada 

e de oportunidades de interação de estudantes com professores em ambientes presenciais ou 

virtuais de aprendizagem.  Foi visível o processo de auto(trans)formação de cada participante 

pela conscientização advinda da reflexão também acerca da própria responsabilidade na 

condução dos estudos e da necessidade de empoderamento pessoal, assumindo seu lugar, 

arduamente conquistado, como acadêmicas e acadêmicos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: EJA/PROEJA/Ensino Superior. Acolhida e Permanência. Pedagogia 

Dialógica. 
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ABSTRACT 

 

 

WELCOMING/PERMANENCE FROM EJA/PROEJA TO HIGHER EDUCATION: 

POSSIBLE AUTO(TRANS)FORMATIONS 

 

AUTHOR: Ivani Soares 

ADVISOR: Celso Ilgo Henz, Prof. Dr. (UFSM) 

 
Master Thesis inserted in the Research Line 2: Pedagogical Management and Educational 

Contexts, of the Professional Masters in Public Policies and Educational Management of 

UFSM, in the theme Education, Dialogue, Humanization and Citizenship (Paulo Freire 

perspective). The thematic is the acceptance and permanence of the students who graduated 

from the EJA / PROEJA programs in Higher Education. We noticed that trust links are created 

between teachers and students in Youth and Adult Education, thus, there is a need for attention 

for transition from school to study cycle. The enrollment of these students in Higher Education 

has been, in majority, an exception made possible by the programs of social quotas, created in 

2008. This was a great step in the democratization of Higher Education in Brazil, however, it 

is not enough to guarantee such access, we need to enable the rise and permanence of these 

students, especially in face of the reality of school dropout. Thus, having a good reception and 

permanence plans for all its publics is fundamental for any Higher Education Institution. In line 

with the objectives of the Education Plans for the EJA and with the proposal of integrating 

professional education with basic education, together with PROEJA, we seek to identify how, 

and if, there are institutionalized programs of reception and stay in the UFSM Undergraduate 

Courses. We intend to present an Agenda for the proposal of a Plan of Acceptance and 

Permanence, feasible for implementation. Among the references used, the Pedagogia de Freire 

is in dialogue with the studies of Josso (2010), Henz (2003, 2015), Pereira (2015), Brandão 

(1981) and Santos (2011). This research, methodologically hermeneutic, through dialogical 

pedagogy, discusses with alumni EJA / PROEJA, having a keen eye and a sensitive listening to 

understand the meaning of their needs. For this work, we have used the epistemological-

political research proposal of the Investigative-self(trans)formative Dialogical Circles in co-

authoring with volunteers from the EJA / PROEJA programs, students of the UFSM 

Undergraduate Courses. We start from the premise that a truly democratic program is the one 

that allows for continuity of action, leading learners to seek more autonomy. After joint 

reflections, questions about the prejudice involving these people have arisen more intensely, as 

well as the feeling of lag in terms of programmatic and cultural contente and difficulties in 

access to information and communication. Among the welcome actions of welcome, we have 

proposed the promotion of actions of coexistence of freshmen and veterans, disclosure of 

institutional benefits, solidarity trot and information about extracurricular projects. As for 

permanence, we mention the need to encourage public policies for social inclusion, help of 

tutors, participation in study groups, workshops, seminars, and lectures, promotion of meetings 

of collective studies and creation of a collaborative network of walking assistance and 

opportunities for interaction between students and teachers in, presential or virtual, learning 

environments. Each participant's process of self-(trans)formation was visible through the 

awareness of reflection on one's own responsibility in conducting the studies, as well as the 

need for personal empowerment, taking their place, hard earned, as academics and academics. 

 

 

Keywords: EJA/PROEJA/Higher Education; Welcoming and Permanence; Dialogical 

Pedagogy. 
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A QUE VENHO, A QUE ME PROPONHO: ENTOANDO UM CANTO DE AMOR 
 

Figura 1: Por onde tenho andado 

 

Fonte: SOUSANIS (2017, p.89). 

 

Peço licença para algumas coisas. Primeiramente, para desfraldar este canto de amor 

publicamente (MELLO, 1964. In: FREIRE, 1967). 
 

Esta dissertação de mestrado está inserida na Linha de Pesquisa 2 (LP2): Gestão 

Pedagógica e Contextos Educativos, do Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão 

Educacional da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), RS, na temática Educação, 

Diálogo, Humanização e Cidadania (perspectiva de Paulo Freire), com foco na acolhida e na 

permanência de estudantes egressas e egressos da modalidade Educação de Jovens e de Adultos 

(EJA) e do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA)  no Ensino Superior. 

Inquieta-me1 saber as expectativas, os desafios e as boas práticas que egressas e 

egressos2 EJA-Proeja vivenciaram ao ingressarem no Ensino Superior e como foram seus 

percursos estudantis até os Cursos de Licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria 

                                                           
1 Nessa Dissertação, por vezes, a exemplo, principalmente, das palavras iniciais, do primeiro capítulo e das 

significações, já no final da escrita, utilizo a linguagem em primeira pessoa, por relatar trajetórias pessoais. Nas 

demais partes da pesquisa, assumo a linguagem em terceira pessoa em respeito às vozes do orientador dessa 

pesquisa, dos constructos do Grupo de Estudos e Pesquisa Dialogus, das interlocutoras-coautoras e dos 

interlocutores-coautores, que comigo caminham. 
2 Por uma questão de defesa dos direitos das mulheres, me proponho a utilizar uma terminologia não sexista. Penso 

que devemos evitar ao máximo o uso do masculino genérico ou do falso neutro, expressões que revelam um tipo 

de hierarquia nas relações de gênero, reforçando o modelo que tem no homem a medida do humano e que vai de 

encontro à Teoria Pedagógica de Freire, cujas palavras nos lembram que “a recusa à ideologia machista, que 

implica necessariamente a recriação da linguagem, faz parte do sonho possível em favor da mudança no mundo” 

(FREIRE, 2016b, p. 94). 
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(UFSM)? Há Programas de Acolhida e de Permanência instituídos na Universidade? Esses 

programas são efetivos e eficientes? Qual a possibilidade de construir, em coautoria-

colaborativa, uma Agenda de Propostas para Acolhida e Acompanhamento-Permanência?  

O objetivo geral é compreender as expectativas, as dificuldades ou as boas práticas 

identificadas por egressas e egressos de EJA-Proeja como implementadas na UFSM para 

viabilizar sua acolhida, permanência e êxito nos cursos superiores. Os objetivos específicos são: 

✓Identificar egressas e egressos EJA-Proeja nos Cursos de Licenciatura da UFSM; 

✓Realizar, com elas e eles, Círculos Dialógicos Auto(trans)formativos presenciais e 

virtuais;  

✓Dialogar sobre os sentimentos e as vivências auto(trans)formativas que vem sendo 

vivenciadas desde o ingresso no Ensino Superior;  

✓Elaborar, em coautoria-colaborativa3, uma Agenda de Proposta de Plano de Acolhida 

e de Plano de Permanência a ser apresentada para análise da viabilidade de implementação junto 

à UFSM. 

Estudar a temática do acesso, da permanência e do sucesso de acadêmicas e acadêmicos 

egressas e egressos EJA-Proeja no Ensino Superior é um desafio que começa já no momento 

de encontrar essas pessoas. O registro de quem são não está disponibilizado na Instituição 

(UFSM). Além disso, diferente de outros públicos na Universidade, como, por exemplo, 

ingressantes pelas cotas raciais, que se mobilizam, lutam por seus direitos e tentam dar 

visibilidade às suas conquistas, essas e esses egressos, a maioria cotistas sociais, 

 

[...] são pessoas que já vem escondidas, como se fossem um pano de fundo, e não 

querem se mostrar, principalmente por não se sentirem acolhidos por nenhum 

movimento que os apoie, não tem um colega do lado para quem virar e buscar apoio. 

Na cota social não percebo a união que existe na cota racial, pelo contrário, tu te vês 

sozinha e daí, em frente a 30 ou 40 colegas, tu te retrais e te escondes. Se tu és de cota 

social geralmente não tiveste acesso à muita informação e cultura, por isso tu não te 

enxergas estando entre os pares, tu te vês lá embaixo, como se fosse um grãozinho de 

areia, como eu mesma me vi várias vezes dentro da universidade. (Joana4, 3º Círculo) 

 

Ou seja, essas pessoas preferem manter-se no anonimato, mas é com elas e eles, 

acadêmicas e acadêmicos dos Cursos de Licenciatura da UFSM, que escolhi trabalhar em 

                                                           
3 Com discentes que tiveram alguma parte de seu percurso estudantil em EJA ou Proeja, aos quais nomino de 

interlocutoras-coautoras e interlocutores-coautores, cuja composição de termos resulta da processualidade da 

proposta epistemológico-política dos Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos em 

desenvolvimento pelo Grupo Dialogus. Quando me referir a minha própria pessoa usarei a expressão 

pesquisadora-coordenadora. 
4 Toda e qualquer alusão às interlocutoras-coautoras ou aos interlocutores-coautores desta pesquisa preserva os 

princípios éticos de sua participação; por esse motivo, utilizo pseudônimos, muitos dos quais escolhidos pelos 

próprios participantes, resguardando suas identidades e seus posicionamentos.   
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coautoria-colaborativa através dos Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos, 

proposta epistemológico-política que dá centralidade a essa Dissertação. De acordo com Henz 

e Toniolo (2017, p. 2), essa proposta  

 

[...] segue a dinâmica e a intencionalidade epistemológico-política dos Círculos de 

Cultura de Paulo Freire (2014) em aproximação com a pesquisa-formação proposta 

por Marie-Christine Josso (2010), constituindo-se em uma roda de pessoas, sem uma 

hierarquia de saberes maiores ou menores, mas saberes que se entrelaçam no grupo e, 

juntos, a partir do diálogo problematizador, cooperativamente, vão desvelando a 

realidade com consciência crítica e transformadora.  

  

Falarei, de forma mais aprofundada, sobre a dinamicidade dos Círculos Dialógicos e 

sobre seus movimentos5,  no tópico 1.2 dessa Dissertação: “O caminho escolhido: os Círculos 

Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos como Proposta Epistemológico-política de 

Pesquisa”.  

Nas próximas páginas, vamos conhecer as e os integrantes da coautoria-participativa 

dessa pesquisa; o que pensam a respeito da maneira como foram recebidos na Universidade; 

como tem sido sua permanência nesse contexto educativo; e, através de suas palavras, conhecer 

o que consideram importante para a acolhida, a permanência e o sucesso no Ensino Superior. 

As contribuições das interlocutoras-coautoras e dos interlocutores-coautores foram estudadas, 

hermeneuticamente, a partir do contexto das histórias de vida e encontraram respaldo teórico 

nas obras pesquisadas, especialmente na obra de Paulo Freire em diálogo com Marie-Christine 

Josso.  

O local de realização da pesquisa, apesar de eu ser servidora da Fundação Universidade 

Federal do Pampa (UNIPAMPA), foi a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), cidade 

onde resido e onde curso o Mestrado e que apresenta, por isso, a infraestrutura mais adequada 

ao desenvolvimento deste trabalho.  

Esta dissertação caminhou com um referencial teórico bastante especial, no entanto, 

impossível não mencionar a opção pela epistemologia freireana como fio condutor da pesquisa. 

A pedagogia de Freire é uma das principais referências não só na educação de adultos; ela 

perpassa os processos educativos de forma muito consistente se acreditamos em uma educação 

dialógica, metodologicamente rigorosa, profundamente calcada na amorosidade e com uma 

perspectiva de educação popular, ou seja, com vistas à humanização e à emancipação de 

mulheres e homens.  

                                                           
5 De acordo com Henz e Toniolo (2017), esses movimentos são: escuta sensível-olhar aguçado; emersão-imersão 

das-nas temáticas; distanciamento-desvelamento da realidade; descoberta do inacabamento; diálogos 

problematizadores; registro (re)criativo; conscientização; e auto(trans)formação. 
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Dito isso, os autores (co)corroboradores desta dissertação, que trago para dialogar, são 

o referencial teórico de Paulo Freire (1967, 1989, 2014a e 2014b; 2015a e 2015b; 2016a, 2016b, 

2016c, 2016d, e 2016e,) e de Marie-Christine Josso (2010a e 2010b), os escritos e as pesquisas 

de integrantes do Grupo Dialogus, Freitas (2015), Oliveira (2015), Kaufman (2015), Signor 

(2016), Andrade (2019), bem como de seu Coordenador, professor Dr. Celso Ilgo Henz (2003, 

2015, 2017), do professor Dr. Thiago Igrassia Pereira (2015) e de autores como Brandão (1981), 

Gadotti (1981), Torres (2008), Schwartz (2010); bem como a imprescindível participação das 

pessoas voluntárias interlocutoras-coautoras da pesquisa, junto a outras leituras, não menos 

importantes. As citações, no início dos tópicos, dão a indicação de autores com quem dialogo 

mais diretamente em cada assunto abordado.  

Os capítulos são introduzidos por ilustrações do livro “Desaplanar”, de Nick Sousanis 

(2017). Nessa obra, baseada na tese de doutorado do autor, escrita em forma de história em 

quadrinhos, o autor “desafia os formatos convencionais do discurso acadêmico para trazer ao 

leitor uma obra gráfica surpreendente, com sua investigação rigorosa a respeito de como os 

seres humanos constroem o conhecimento” (orelha do livro). Os capítulos são introduzidos, 

ainda, pelas estrofes do poema “Canção para os Fonemas da Alegria”, escrito por Thiago de 

Mello em homenagem a Paulo Freire, em Santiago do Chile, na primavera de 1964 (In: Faz 

Escuro Mas Eu Canto, 1965) e que consta do livro Educação como Prática da Liberdade 

(FREIRE, 1967), uma importante obra no estudo desta temática. Esse poema me subjetiva 

particularmente, por dizer muito sobre meu ser no mundo e com o mundo. Os títulos fazem 

referência a esse poema e a outros excertos, especialmente escolhidos. 

No capítulo 1, apresento quem estou sendo e o que tenho aprendido com o mundo, falo 

sobre a temática de pesquisa (acolhida e permanência de egressas e egressos EJA/Proeja no 

ensino superior) e apresento a proposta epistemológico-política dos Círculos Dialógicos 

Investigativo-auto(trans)formativos, que dá centralidade ao estudo.  

No capítulo 2, apresento com quem caminho, o grupo de interlocutoras-coautoras e de 

interlocutores-coautores, contando a si mesmas(os), vida e formação, falo sobre a dinamicidade 

dos Círculos Dialógicos realizados no âmbito da pesquisa e sobre as temáticas que emergiram 

deles; ainda nesse capítulo, explano sobre a temática original do projeto apresentado para 

inscrição no Programa de Mestrado Profissional e sobre as razões que levaram ao surgimento 

da nova temática, ou seja, apresento o estudo do estado do conhecimento.  

No capítulo 3, abordo as normas constitucionais, a educação enquanto direito de todas 

e de todos; aspectos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96) e os 

níveis de ensino ali previstos, especialmente a Seção V, que trata da Educação de Jovens e 
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Adultos (EJA), e teço considerações sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais; ainda, falo obre 

os Planos de Educação (Nacional, Estadual do RS e Municipal de Santa Maria/RS), suas metas 

e o estado atual de cumprimento daquelas relacionadas à temática da EJA-Proeja e do Ensino 

Superior. 

No capítulo 4, abordo a temática da Educação de Adultos, iniciando pelos Programas 

de Educação Popular desenvolvidos no Brasil a partir da década de 1960, para então falar na 

Modalidade EJA e no Programa Proeja, nos formatos atuais. No capítulo 5 trabalho o acesso, a 

acolhida e a permanência ao/no Ensino Superior e seus desafios em termos de democratização; 

falo sobre a oferta e o acesso aos Cursos de Licenciatura da UFSM e sobre a acolhida-

permanência de estudantes nesses cursos.  

Por fim, no capítulo 6, apresento o constructo de intervenção6 da pesquisa: a Agenda de 

Propostas de Acolhida e de Permanência de Egressas e Egressos EJA-PROEJA no ES. Finalizo 

a escrita do texto com as significações proporcionadas pelo período do Mestrado e as 

auto(trans)formações ocasionadas pela vivência nesse processo para, então, apresentar as 

referências do estudo e os anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 O termo “constructo de intervenção” significa dizer o “produto”, exigência do Mestrado Profissional. Saliento, 

no entanto, que não só a Agenda proposta, mas toda processualidade dos Círculos Dialógicos Investigativo-

auto(trans)formativos faz parte desse “produto”.  
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1 PRIMEIROS PASSOS: REPARTINDO UM RAMO AZUL DE ESTRELAS E 

APRENDENDO COM A PALAVRAMUNDO 

 

Figura 2: A preparação para a jornada 

 

Fonte: SOUSANIS. Desaplanar (2017, p. 41). 

 

Sucede que só sei dizer amor quando reparto o ramo azul de estrelas que em meu peito 

floresce de menino. (MELLO, 1964. In Freire, 1967). 
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A escrita é uma viagem fantástica, cheia de idas e vindas, de curvas, de desvios e 

bifurcações. A presença ou a ausência de obstáculos indica a necessidade ou não de um ou outro 

instrumento de navegação.  É preciso escolher os caminhos com cuidado para não andar em 

solo muito pisado nem se aventurar muito enfaticamente a reinventar trilhas. Minha viagem 

nesta Dissertação de Mestrado é feita com palavras, recortes de vidas, de saberes e de 

acontecimentos que deixaram marcas e que têm ânsias de serem (re)escritas, em registro 

(re)criativo.  

Essa viagem vem tecida com fios unidos por movimentos circulares, harmoniosamente 

entrelaçados, a formar mandalas. Cada laço e cada nó me ajudaram a compor ideias. Quando 

me sentia cansada, buscava limpar a mente, me distanciava do momento presente e, por alguns 

instantes, agulha e linha desfaziam as dúvidas e clareavam o pensamento.  

Esse exercício de “limpar a mente” ou “atenção plena” (mindfullness7) é uma técnica 

que consiste em desenvolver qualidades de atenção ao momento presente. O objetivo é aprender 

a fazer escolhas mais conscientes e lidar melhor com os desafios cotidianos. São 

“micromomentos” que nos permitem perceber pensamentos, sensações corporais e emoções no 

exato momento em que ocorrem, sem reagir de maneira automática, aprendendo a criar espaço 

mental, mesmo em circunstâncias difíceis. Ao acalmar o cérebro, ficamos mais atentos (escuta 

sensível e olhar aguçado para conosco mesmos) e podemos produzir melhor, ou seja, esse 

exercício permite um distanciamento do momento vivido, sem deixar de focar a atenção nele, 

para desvelar a realidade, imergindo nas temáticas para que possam emergir soluções, 

caminhos, respostas. Quanto à técnica que gosto de usar, a Figura 3 fala por mim... 

 

Figura 3: Tecendo arte, em atenção plena 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

                                                           
7 Pode ser através de uma caminhada meditativa, de uma atividade manual, de uma refeição contemplativa (em 

silêncio, degustando), em conexão com a natureza, ouvindo uma música ou fazendo uma leitura inspiradora... 
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Apresento o resultado da jornada de escrever sobre a experiência8 de estudos no 

Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM).  

 

Ao ir escrevendo este texto, ia ‘tomando distância’ dos diferentes momentos em que 

o ato de ler se veio dando na minha experiência existencial. Primeiro, a ‘leitura’ do 

mundo, do pequeno mundo em que me movia; depois, a leitura da palavra que nem 

sempre, ao longo de minha escolarização, foi a leitura da ‘palavramundo’ (FREIRE, 

1989, p.9, grifos do autor) 

 

Marie-Christine Josso, na obra Experiências de Vida e Formação (2010b), nos fala sobre 

a escrita das histórias de vida, ilustrando exatamente o que ressalto de início: mais do que um 

relato de experiências, escrevo recordações, percepções, saberes construídos na observação de 

cotidianos, na dialética leitura de mundo-leitura da palavra feita a partir de vivências, num 

verdadeiro processo de autopoiesis9, com o qual percebo estar vivendo.  

Humberto Maturana e Francisco Varela, no livro “De máquinas y seres vivos 

Autopoiesis: la organización de lo vivo” escrevem:  

 

Un sistema vivente es tal porque es un sistema autopoiético, y es uma unidad en el 

espacio físico porque es definido como unidad en ese espacio por medio y a través de 

su autopoiesis. Por consiguinte, toda transformación que un sistema vivo experimente 

conservando su identidad, debe tener lugar de una manera determinada por su 

autopoiesis definitoria y subordinarse a ella; luego, en un sistema vivente la pérdida 

de su autopoiesis es su desintegración como unidad y la pérdida de su identidade, vale 

decir, muerte. (MATURANA; VARELA. 1998, p.106. Grifo do autor) 

 

Sou uma integralidade no meu ser consciente, através do qual existo singularmente. Só 

tenho condições de evoluir, de me auto(trans)formar10 permanentemente, em virtude da 

consciência do inacabamento, da possibilidade de (auto)conhecimento que me move a seguir 

em direção à inéditos viáveis e da coletividade com a qual convivo e que me constitui.  

Assim também, quando Josso nos diz que “as experiências de que falam as recordações-

referências [...], contam não o que a vida lhes ensinou, mas o que se aprendeu experiencialmente 

nas circunstâncias da vida” (2010b, p. 40), está referindo esse processo de autoconhecimento 

                                                           
8 Falo dessa experiência no sentido atribuído por Larrosa, ou seja, no sentido de que não fazemos, mas sofremos a 

experiência; por ela, deixamos “de ser o que somos, para ser outra coisa para além do que vimos sendo” (2014, 

pág. de apresentação da coleção). Ao permitirmos que as experiências nos toquem, auto(trans)formamo-nos. 
9 Eu me produzindo na minha singularidade de ser. 
10 Acredito na auto(trans)formação no sentido que vem sendo problematizado e processualizado pelo Grupo de 

Estudos e Pesquisas Dialogus, para o qual o “auto” não é um movimento solitário, já que nos constituímos coletiva 

e permanentemente ao longo da vida – eu com os outros. 
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através do qual vivemos e nos auto(trans)formamos. É dessa forma que conto um pouco do que 

compreendi experiencialmente até esse momento (primeiro semestre de 2019).  

O poema “Canção para os Fonemas da Alegria”, de Thiago de Mello, diz muito de meu 

ser no mundo e com o mundo, de maneira que peço “licença para algumas coisas”, dentre elas, 

tomar suas palavras para falar com a amorosidade que me é característica, pois que “só sei dizer 

amor quando reparto o ramo azul de estrelas que em meu peito floresce”. Enquanto aqui dentro 

entoo esses fonemas, lá fora, uma “constelação de girassóis” giram “em círculos de amor” e se 

fazem a inspiração que “vai unindo pedaços de palavras” compondo um mosaico, quiçá, uma 

mandala. Por certo, quem dele se “afasta11, descobre num clarão que o mundo é seu também” 

e que o “seu trabalho” é também “um modo de amar – e de ajudar o mundo a ser melhor”, ainda 

que com a rebeldia da “canção de amor” que vemos “crescer nos olhos” de quem aprende a ler, 

sente-se inacabado e parte em busca do Ser mais12, dizendo a sua palavra, da mesma forma que 

faço agora. 

No ano em que nasci, 1967, Paulo Freire, exilado no Chile, publicou, no Brasil, seu 

primeiro livro, Educação como Prática da Liberdade (livro que traz o poema “Canção para os 

fonemas da alegria”, de Thiago de Mello) e, ainda nesse ano, Freire escreveu sua obra mais 

conhecida e mais traduzida, Pedagogia do Oprimido. Não bastasse isso, essa época foi marcada 

por acontecimentos tais como a morte do ex-presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 

em um acidente aéreo, meses após deixar o poder, com o general “linha-dura” Arthur da Costa 

e Silva assumindo seu lugar; a captura e a morte do guerrilheiro Che Guevara pela Brigada 

Boliviana; o incêndio que dizimou a tripulação do programa Apolo I durante um dos testes que 

os levaria ao espaço; a eclosão da chamada Guerra dos Seis Dias, conflito armado entre Israel 

e os países árabes vizinhos que mudou o cenário geopolítico do Oriente Médio.  

Na televisão, a novela Redenção, grande sucesso de audiência, mostrava o primeiro 

transplante de coração do Brasil, inspirada no feito do médico sul-africano Christian Barnard, 

que realizou o primeiro transplante deste tipo no mundo (o paciente morreu de infecção 18 dias 

depois, mas o procedimento mudou a história da medicina); na literatura, faziam sucesso os 

fascículos colecionáveis da editora Abril, que chegavam de porta em porta pelas mãos de 

vendedores; nas bancas de jornais e de revistas, inúmeras publicações sobre os astros do rádio, 

                                                           
11 Refiro-me ao movimento de “distanciamento/desvelamento da realidade”. Somente quando nos distanciamos 

do nosso “mundo vivido” conseguimos perceber a realidade com mais clareza, refletindo e intervindo sobre ela.  
12 Uso do itálico em expressões cunhadas por Freire. Ser mais é um conceito chave para a concepção de ser humano 

em Freire. Sem negar os condicionamentos genéticos, culturais e sociais a que estamos submetidos, o autor 

reconhece que somos seres inacabados, não determinados; e é nesse inacabamento que reside nossa vocação 

ontológica por ser mais (FREIRE, 2015b, p.20). 
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da televisão e do cinema eram publicadas13; nas rádios, tocavam sucessos da Jovem Guarda 

(como a música “Namoradinha de um amigo meu”, de Roberto Carlos) e dos festivais de música 

(Caetano Veloso, com a música “Alegria, Alegria”, e Chico Buarque de Holanda, com “A 

banda”); e, ainda, a cultura hippie começava a ganhar força, sob inspiração de jovens da 

América do Norte que protestavam contra a Guerra do Vietnã.  

No tempo em que escrevo essa Dissertação de Mestrado, primeiro semestre de 2019, 

encontramo-nos, também, sob expressivos processos de transformação. Massas de pessoas 

(refugiadas) são obrigadas a migrarem em busca de outros lugares para viverem, vítimas de 

guerras bélicas e por mais poder; no Brasil, grandes desastres chegam pela terra, pelo ar, pelo 

fogo e pela água14, resultado de décadas de falhas na fiscalização de obras, na prevenção de 

acidentes, no controle de tráfego aéreo e resultado, principalmente, das inúmeras ações de 

corrupção praticadas por quem deveria se empenhar para satisfazer os interesses públicos. 

Na literatura está sendo aguardado o lançamento de Judite Souza, “Político esfaqueado 

ou é morto ou é eleito”, no qual a autora faz uma análise das democracias em crise. As novelas 

televisivas continuam fazendo sucesso e milhões de pessoas param para assistir, numa espécie 

de torpor coletivo, embora, é bem verdade que, na atualidade, elas estejam perdendo lugar para 

o fenômeno das séries fílmicas, acessadas por aplicativos de entretenimento, principalmente 

entre os jovens; a vida privada é exposta em reality shows; não se vendem mais fascículos 

colecionáveis, hoje o conhecimento está na ponta dos dedos, em aparelhos de celular e em 

aplicativos móveis; os jornais ainda permanecem sendo escritos, embora talvez já sejam mais 

acessados de forma virtual do que de forma impressa; a medicina avança e cientistas apostam 

no desenvolvimento de inteligências artificiais, exibidas por mecanismos ou softwares e que 

inspiram numerosos filmes e séries; na música, alguns nomes fazem sucesso, dentre eles, Justin 

Bieber, The Weeknd e Shawn Mendes. No Brasil, as cantoras Anitta e Mallu Magalhães, a atriz 

Clarice Falcão e o comediante Whindersson Nunes, só para exemplificar, se destacaram 

(fenômeno comum no nosso tempo) primeiro na internet para depois chegarem ao 

conhecimento do grande público e hoje são mundialmente conhecidas(os). 

                                                           
13 Intervalo, Contigo, Revista do Rádio, Sétimo Céu, TV Cinelândia e publicações como Cláudia, Capricho e 

Quatro Rodas, que já eram veteranas das bancas nessa época. 
14 No dia 25 de janeiro, a terra soterrou centenas de pessoas (principalmente trabalhadores da mineração) em 

Brumadinhos (MG); a água afogou pelo menos sete cariocas no dia 6 de fevereiro em uma enchente no Rio de 

Janeiro; o fogo queimou 10 adolescentes no dia 8 de fevereiro no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do 

Flamengo; pelo ar, um acidente de helicóptero, no Rodoanel em São Paulo, no dia 11 de fevereiro, matou duas 

pessoas, entre elas, o jornalista Ricardo Boechat, âncora da Rede Bandeirantes de Televisão.  
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Todo esse contexto tem me constituído e permitido que eu ensaie o movimento de 

desaplanar dos condicionamentos e arrisque acessar modos de entender que vão além do 

apreendido; todo esse contexto “contribui para a constituição de um sujeito que trabalha para a 

consciência de si e do seu meio, bem como para a qualidade de sua presença no mundo” 

(JOSSO, 2010a, p.27). Sou um produto disso tudo: um coração um tanto hippie, que ainda se 

deixa embalar e inspirar pelas melodias e letras nascidas na jovem guarda; um senso de justiça 

forjado pelas leituras (cujo gosto sempre foi muito mais inato do que incentivado); uma 

observação crítica das realidades; uma luta permanente contra as injustiças, que faz parte da 

minha maneira de ser no e com o mundo (e  me motivou a cursar Direito); uma rebeldia 

consciente contra a ditadura, as imposições de todo o tipo e tudo o que isso representa em termos 

de opressão.  

Nasci num lugarejo do interior o Rio Grande do Sul (sétima, de oito filhos - 6 mulheres 

e 2 homens) e, criança ainda, vim com minha família para a cidade, onde iniciou meu caminho 

na educação formal. Ainda lembro do grande desafio que foi enfrentar a escola e suas classes 

enfileiradas, cada pessoinha encaixotada no seu lugarzinho. Minha mãe, uma mulher simples, 

com pouco estudo e muita sabedoria, sempre entendeu a necessidade de aprendermos, não para 

revolucionarmos o mundo, mas para fazermos, dentro de nós mesmos, as transformações 

necessárias ao nosso desenvolvimento, ao quefazer educativo. Mesmo desconhecendo a 

pedagogia freireana, ela acreditava que “a educação é uma forma de intervenção no mundo.” 

(FREIRE, 2015b, p. 96).  

A crença no poder da educação para modificar o status quo é algo que herdei de minha 

mãe e de meu pai. Outras pessoas também receberam essa herança, como, por exemplo, o 

interlocutor-coautor Anderson, que nos conta: “Sempre trabalhei, desde novo, o pai sempre 

deixou, desde que não interferisse nos estudos” (1º Círculo). A maioria das mães e dos pais 

manifestam a preocupação de que as filhas e os filhos estudem, percebem que a educação é sim 

uma mola propulsora de uma vida mais digna.    

E, assim, apesar das dificuldades daqueles anos iniciais, as primeiras manifestações de 

rebeldia apareceram e fui tecendo a arte de ser mais gente. Na quarta série, era considerada uma 

estudante muito fraca e a diretora aconselhou minha mãe a permitir que eu repetisse o ano. 

“Mas eu passei, não passei?”, lembro-me de ter perguntado, “se passei quero ir para a quinta 

série” complementei, rebelde. E fui. “Eu acho que os adultos, pais e professores, deveriam 

compreender melhor que a rebeldia, afinal, faz parte do processo da autonomia, quer dizer, não 
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é possível ser sem rebeldia” (FREIRE, 2014b, p.313, grifo do autor). Hoje compreendo que 

minha atitude, mais do que rebeldia, revelava um desejo de autonomia15. 

Contrariando as expectativas para aquele ano, passei para a sexta série e me fortaleci na 

descoberta do prazer de uma conquista. Esse sentimento é explicado no livro Cartas a Cristina, 

por Freire, quando fala do papel da professora e do professor como sendo o de ajudar estudantes 

a “descobrirem que dentro das dificuldades há um momento de prazer, de alegria” (FREIRE, 

2015a, p.52). Mais do que aprender o prazer de uma conquista, descobri a rebeldia sadia que 

iria me acompanhar por toda a vida, que me faria buscar uma alternativa positiva a cada não 

que tivesse de enfrentar. Conheci o desejo de transformar o mundo, auto(trans)formando a mim 

mesma, como sujeito da história, como quem, com Freire, sabe que  

 

Para atingir a humanização, nós devemos lutar para transformar a realidade em vez de 

simplesmente nos adaptarmos a esta realidade. Eu sempre digo que eu não vim ao 

mundo para me adaptar ao mundo. Eu vim para transformar. Talvez eu não 

transforme, mas ao menos eu preciso saber que eu poderia transformar e que eu devo 

tentar. (FREIRE, 2016d, p.79) 

 

Essa vontade de transformar nasce da certeza de que, como dizia Freire, o mundo não 

é, mas está sendo e nós estamos sendo no e com ele. Cursei Magistério como Ensino Médio 

com a esperança de me tornar professora, o que, pensava, proporcionaria uma vida digna e me 

permitiria colaborar para que o mundo fosse um lugar melhor. Minha intenção primeira com os 

estudos sempre foi a inserção no mercado de trabalho. Jamais tive conhecimento da existência 

da possibilidade de seguir estudando em uma universidade pública (não havia nenhuma na 

localidade onde morávamos); eu apenas sabia que não tinha recursos financeiros para ir a uma 

universidade particular.  

Acreditava que bastava a formatura no magistério e teria um emprego garantido. A 

realidade não foi bem essa. Naquela época (1983), ingressar no mercado de trabalho como 

professora, sem uma indicação política, era algo bem difícil e estaria fora de minhas 

possibilidades. Então aprendi que primeiro precisava fazer o que era possível, e, algum dia, 

faria aquilo que desejasse. Essa ainda é a realidade de muitas pessoas. Na realização do primeiro 

círculo dialógico desta pesquisa, uma das interlocutoras-coautoras falou: “Eu estou assim: não 

deu certo! Não deu! Estamos aí para seguir o baile! Tentar tantas vezes quantas for preciso e 

enquanto isso ir fazendo o que é possível” (Joana, 1º Círculo). 

                                                           
15 A autonomia “é uma das categorias centrais na obra de Freire. Em “Pedagogia da Autonomia”, Freire nos lembra 

que “O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não 

conceder uns aos outros.” (2015b, p.58). 
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Tenho feito isso minha vida toda, reconhecia e reconheço o ser inacabado que era e 

ainda sou. Identifico-me, uma vez mais, com Freire: “Só o ser inacabado, mas que chega a 

saber-se inacabado faz a história em que socialmente se faz e se refaz. [...] Adaptando-se à 

realidade objetiva, o ser humano se prepara para transformá-la.” (FREIRE, 2016c, p. 138). Não 

se trata de aceitar passivamente a realidade, sem perspectivas de mudá-la. Trata-se, antes, de 

saber que há um tempo para tudo, e que é preciso ter coragem para prosseguir e buscar a 

realização do que ousamos sonhar. Com Freire, reconhecer a força e o poder da realidade, mas 

nunca nos adaptar apenas, passivamente. “Talvez nós nunca tenhamos tido uma realidade tão 

poderosa como esta diante de nós. Mas mesmo essa realidade poderosa tem de ser vista como 

transformável, e esta transformação depende de nossos desejos, de nossos sonhos” (FREIRE, 

2016d, p. 97).  

Então, com 16 anos, depois de ter sido babá e faxineira, tive meu primeiro trabalho com 

carteira assinada, balconista em uma loja, meio expediente, meio salário. Aos 18 anos, veio a 

oportunidade de fazer concurso para trabalhar na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

no qual fui aprovada. Esse trabalho provocou uma profunda modificação na minha vida. Tive 

uma considerável melhora financeira e pude fazer uma bonita carreira. Permaneci nos correios 

por 16 anos, 8 meses e 9 dias, tempo em que o sonho de ser professora ficou mais distante, mas 

também tempo de muita aprendizagem.  

Durante esses anos, atuei como Atendente Comercial, Tesoureira e Gerente de Agência 

(a última função foi exercida na cidade de Jaguari/RS, em 1999 e 2000, e de Santiago/RS, de 

2000 a 2003). Quando veio a decisão de informatizar os correios, fiz o curso e fui responsável 

pela instalação dos computadores e pelo treinamento das pessoas em algumas das agências de 

abrangência da região chamada RS2 (cuja central era Santa Maria). Eu era a “professora”, 

nesses dias. 

Paralelamente, no turno inverso, cursei duas graduações: a primeira em Letras e a 

segunda em Direito. Fui aprovada no exame da OAB imediatamente após a formatura, mas 

aquele não era o momento de exercer a advocacia, antes eu iria me exonerar dos correios e 

trabalhar por alguns anos na iniciativa privada. O motivo para interromper minha carreira foi 

uma tragédia familiar, mas esse fato permitiu outras vivências, traçar novos caminhos e adquirir 

novos aprendizados que auxiliaram o processo de ser mais. Foi preciso exercitar a escuta 

sensível, ter muita sensibilidade ao olhar para a dor de outras pessoas e muita coragem para 

tomar a decisão de abandonar os Correios.  

O período de iniciativa privada durou cinco desafiadores anos. A Indústria e Comércio 

de Erva Mate Santiago Ltda passava por um período bastante difícil, com a morte de seu 
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fundador. Foi preciso fazer um trabalho expressivo, com todas(os) as(os) colaboradoras(es), 

resgatando a vontade de cada uma e de cada um em ver a empresa prosseguir. Com a ajuda da 

proprietária, desenvolvemos um Programa de Qualidade Total, reformulando missão, visão, 

valores, metas e estratégias. Mais do que coordenadoras do programa, éramos as “professoras”, 

nesse período.  

O resultado logo apareceu, com a conquista do Prêmio Qualidade RS 2006 (Medalha de 

Bronze) e, no mesmo ano, na categoria Indústria, a conquista do Prêmio Talentos 

Empreendedores. Nos últimos anos como colaboradora dessa empresa, trabalhei no setor de 

vendas diretas, abrindo a praça em Santa Maria, e, por último, atuando nas vendas nas cidades 

de Santiago, Jaguari, Nova Esperança do Sul, Itacurubi e Unistalda, todas no RS. Período 

riquíssimo em aprendizados pelo contato direto com revendedoras(es) e consumidoras(es). A 

empresa continua atuando em toda a metade oeste e centro do Rio Grande do Sul.  

Em dezembro de 2007, decidida a retornar ao serviço público, voltei a estudar. Cursei a 

Escola da Magistratura em 2008; fiz minha primeira pós-graduação em 2009, em Direito 

Tributário; e passei a fazer alguns concursos, ao mesmo tempo em que advogava, já residindo 

na cidade de Santa Maria. Sobre a advocacia, ainda no Curso de Direito colegas de aula 

costumavam brincar que eu não seria uma advogada de sucesso, não por falta de zelo e estudos, 

mas por excesso de honestidade. Talvez por isso tenha esperado tanto, desde a formatura até 

começar a exercer a profissão, apesar da aprovação no exame da OAB ainda no ano em que me 

formei.  

Quem advoga está sempre a defender meias verdades como se verdades inteiras fossem; 

dependendo, para interpretar os fatos, das lentes através das quais olha. Isso é mesmo assim, 

olhamos o mundo através das nossas “lentes”; dos nossos olhos, da nossa percepção dos fatos, 

do que aprendemos a ser. Quando penso na experiência profissional na advocacia, lembro de 

Freire. No livro Pedagogia da Esperança ele conta como desistiu dessa profissão, quase antes 

mesmo de iniciar-se nela:  

  

‘Me emocionei muito esta tarde, quase agora’, disse a Elza. ‘Já não serei advogado. 

Não que não veja na advocacia um encanto especial, uma necessidade fundamental, 

uma tarefa indispensável que, tanto quanto outra qualquer, se deve fundar na ética, na 

competência, na seriedade, no respeito das gentes. Mas não é a advocacia que quero’. 

(FREIRE, 2016b, p. 23, grifos do autor). 

 

Como Freire, sempre vi na advocacia um encanto especial, uma possibilidade de auxiliar 

a quem necessita. Ainda assim, no exercício da profissão, percebi que não seria defendendo A 

de B, especificamente, que eu atuaria de forma mais eficiente. São poucas(os) as(os) 
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profissionais que buscam um acordo, uma maneira de as partes conversarem, apaziguarem os 

ânimos e chegarem a um consenso. A maioria das(os) profissionais se nutre nos conflitos, por 

isso os fomentam ainda mais. O litígio é seu ganha pão. Não consegui conviver com essa 

realidade.  

Em 2012, fui chamada no concurso da Polícia Civil de Santa Catarina, no cargo de 

Agente de Polícia Civil. Permaneci nele pouco mais de dois meses. Foi o suficiente para querer 

ir embora, para saber que a arma não seria meu instrumento de trabalho. Também me impactou 

o dar-me conta de que, na Polícia, trabalha-se com quem já não têm muito mais a perder, é 

quase uma desesperança na possibilidade de auto(trans)formação. Não era e não é com essas 

pessoas que quero trabalhar. Considero o esperançar16 por um futuro melhor, mais justo e 

solidário, fundamental e acredito que é pela educação que podemos fazer a diferença. Com a 

aprovação em outro concurso, desta vez na área da educação, fui trabalhar na Universidade 

Federal do Pampa (UNIPAMPA), onde permaneço até os dias atuais. 

Um dos objetivos da UNIPAMPA, comum a outras instituições de ensino, é colaborar 

com a comunidade em que está inserida, ser agente de transformação social. Mas ela só pode 

inserir-se na comunidade e ser agente de transformações através das(os) servidores. Assim, 

visando colaborar com esse objetivo e me realizar como pessoa, fui trabalhar como professora 

voluntária de português em uma escola pública de Educação de Jovens e Adultos, no período 

noturno.  

Já no primeiro contato com a escola, com docentes e com discentes, senti que precisava 

de mais conhecimentos para atuar naquele contexto. Concordo inteiramente com Freire quando 

diz que “as pessoas responsáveis pela educação deveriam estar inteiramente molhadas pelas 

águas culturais do momento e do espaço onde atuam” (FREIRE, 2016d, p.56, grifo do autor). 

Então, cursei a Pós-Graduação em Educação, Diversidade e Cidadania. Concluí esse estudo em 

outubro de 2017, época em que já havia ingressado no Mestrado Profissional em Políticas 

Públicas e Gestão Educacional da UFSM, estudando a temática educação, diálogo, 

humanização e cidadania (perspectiva de Paulo Freire) com foco na inclusão de estudantes 

egressas(os) dos programas EJA-Proeja no ensino superior.  

Josso, na introdução da obra “Caminhar para si”, diz que sua experiência de pesquisa 

“é, ao mesmo tempo, uma experiência formadora no plano pessoal e profissional” (2010a, p.19) 

em favor do que se efetuaram transformações existenciais e intelectuais que renovaram a 

                                                           
16 Do verbo esperançar, da pedagogia freireana: de ir atrás, construir, não desistir, juntar-se a outros e levar adiante, 

fazer as coisas de um modo diferente. 
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relação dela com o meio ambiente humano e natural. Da mesma forma, preciso enfatizar as 

profundas transformações que esse processo de pesquisa no Mestrado Profissional operou em 

meu ser pensante.  

Percebo que não sou mais quem eu era. Freire leciona que a educação “não é uma 

atividade neutra, mas um território de desenvolvimento, mobilização, embates e conflitos” 

(2016d, p.11). Assim tem sido: sinto esses dois anos como os mais fecundos pelos quais passei, 

em processos de auto(trans)formação, existencial e intelectualmente. Antigos conceitos foram 

deixados de lado, maneiras de sentir/pensar/agir (HENZ, 2003) foram (re)vistas, coisas que 

antes eu tinha como verdades absolutas hoje não passam de quiçás.  

 

1.1 A TEMÁTICA DE PESQUISA: O ACOLHIMENTO, A PERMANÊNCIA E A 

AUTO(TRANS)FORMAÇÃO COM EGRESSAS E EGRESSOS EJA-PROEJA 

 

[...] mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma presença no mundo, 

com o mundo e com os outros. Presença que, reconhecendo a outra presença como 

um “não eu” se reconhece como “si própria”. Presença que se pensa a si mesma, que 

se sabe presença, que intervém, que transforma.” (FREIRE, 2015b, p.20). 

 

Como referi, durante minha jornada acadêmica, concluí duas graduações. Iniciei a 

primeira delas pouco mais de uma década após a conclusão do ensino médio. Não tive 

condições de ir para uma universidade pública, pois, na cidade onde eu residia, somente havia 

universidade privada. Advinda das classes populares, vivendo em uma cidade do interior 

(Santiago/RS), enfrentava dificuldades de locomoção, a noite, com poucas alternativas de 

ônibus; dificuldades para chegar no horário, visto que por vezes era preciso me atrasar no 

trabalho, o que tirava o tempo do lanche no fim da tarde; era preciso investir mais de 60% do 

salário (minha única fonte de renda) nas mensalidades, isso em um contexto de morar sozinha 

e me (auto)sustentar; dentre outros desafios. Sei que muitas outras e muitos outros partilham 

das dificuldades que vivenciei. A interlocutora-coautora Joana nos diz “não tinha ninguém me 

esperando na porta da universidade, eu precisava enfrentar a chuva, o sol ou o frio para estar 

ali, e estava bem feliz por que era o que eu acreditava e queria”. Ou seja, é bem assim, quando 

fazemos o que queremos, nos sentimos felizes, apesar das dificuldades. 

Mesmo representando o que Pereira (2015, p. 215) chama de “o perfil do estudante de 

classe popular”, e, pior, inserida em uma universidade privada, o que era um agravante, concluí 

duas graduações. Recordo minha ansiedade nos primeiros dias como universitária. Era um ser 

no mundo da universidade, mas não era uma presença e não reconhecia outras presenças; via o 
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ambiente acadêmico como um lugar difícil, estranho e, porque não dizer, hostil. Logo de início, 

não me senti acolhida, não era capaz de intervir, nem de transformar. O “trote sujo”, que para 

alguns é percebido como brincadeira, para mim foi (e continua sendo) pura violência e abuso, 

uma situação de desgenteificação, originando sensações de angústia, de medo e aumentando 

ainda mais a ansiedade que aquela situação já estava produzindo, a tal ponto de adoecer. Tanto 

é assim que esta foi a única ocasião, em toda a minha vida, em que estive internada em um 

hospital, no qual permaneci de terça à sexta, na semana do trote.  

Nos primeiros anos do curso, por ter estado afastada dos bancos escolares por longo 

período e por ser uma das alunas de mais idade na sala, eu me cobrava um bom desempenho. 

Acreditava não ser capaz, não estar tão qualificada para a continuidade dos estudos quanto a 

maioria das pessoas ali. Uma das coautoras dessa pesquisa, Amélia, conta que também ficou 

afastada dos estudos por 10 anos (de 2007 a 2017); quando chegou na faculdade percebeu que 

“muitas coisas mudaram de lá para cá. Por vezes, me senti muito burra perante os colegas, 

porque não entendia, e ainda não entendo”.  

Ficar afastados algum tempo traz exatamente essa falta de confiança no que podemos 

ou não fazer em relação aos estudos. O interlocutor-coautor Arthur conta que terminou a EJA 

Ensino Médio em 2012 e somente ingressou na universidade em 2017. Quando perguntado por 

que tanto tempo depois, disse: “Por que eu não acreditava mesmo que conseguiria. Pensava em 

esperar até ter condições de pagar uma universidade particular. Não acreditava que passaria no 

ENEM tendo feito EJA, e no ensino médio já falavam que o ENEM seria obrigatório”.    

Sobre as expectativas de estudantes diante de um novo desafio ou de uma mudança, a 

autora Suzana Schwartz, em seu livro “Alfabetização de Jovens e Adultos: Teoria e Prática” 

(2010, p. 74), nos fala: 

 

As expectativas estão relacionadas com a sensação de ‘ser capaz de’, que esses alunos 

e alunas, geralmente, não trazem com eles. E por que não a trazem? Não a trazem 

porque a vida, geralmente, não lhes ensinou a serem merecedores de coisas boas, não 

lhes oportunizou serem bem-sucedidos em seus investimentos em vários campos. 

Trazem, por isso, a sensação de não serem capazes, introjetada no corpo e na alma 

(desamparo aprendido). Precisam ser motivados desse lugar de incapazes para um 

lugar de ‘quem pode’, de ‘quem consegue’, ‘de quem aprende’. (Grifos da autora) 

 

Sendo fruto do “desamparo aprendido”, referido por Schwartz, ao retornar aos estudos, 

tinha medos e expectativas; recordo a grande importância que teve, neste processo de retorno, 

após a semana de trotes, a verdadeira acolhida, a de docentes e da Faculdade; certamente, me 

trouxeram para o lugar de quem pode. Isabel Alarcão, no prefácio do seu livro “Professores 
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reflexivos em uma escola reflexiva” (2011), fala de sua visão sobre a importância da acolhida 

como um diferencial para a permanência em dado local ou situação. A reflexão de Alarcão foi 

desencadeada pela fria recepção (uma situação inusitada para a autora acostumada a ser 

recebida com grande afetividade) que obteve em um hotel, durante uma viagem, e que a levou 

a pensar em estudantes quando transitam de uma escola para outra e, sobretudo, quando 

transitam de um ciclo de estudos para o subsequente. A autora se perguntou “Como se sentirão 

esses alunos no primeiro dia de aulas? Quebrada a continuidade da familiaridade e dos afetos 

que os entrelaçava na escola já familiar.” (2011, p.10). 

Durante o período de docência na EJA, percebi que estudantes desse programa são 

tratados de uma maneira bem mais afetiva do que estudantes do ensino regular. A interlocutora-

coautora Gabrielle confirma isso em sua fala: “Entrei na EJA, fui muito bem recebida, os 

professores gostavam de mim, e queriam me ver concluir mais uma etapa [...]. Foram 3 meses 

de EJA, pouco, mas o suficiente para ter sido o melhor de qualquer outro ensino que tive”. 

Criam-se vínculos de confiança e cumplicidade entre docentes e discentes na Educação de 

Jovens e Adultos e assim tem mesmo de ser. Em sua maioria, esses estudantes trazem consigo 

o “desamparo aprendido”, do qual nos fala Schwartz, a sensação de incapacidade sempre a lhes 

acompanhar. A transição de uma escola para outra, ou de um ciclo de estudos para outro, merece 

bastante atenção sob pena de evasão, que é uma espécie de exclusão por dentro pela falta de 

acolhimento e de uma ambiência que dê sentidos de pertencimento aos novos contextos.  

A evasão escolar é uma temática que já chamava minha atenção há muito tempo; sempre 

gostei de formaturas e acompanhei algumas com pouquíssimas(os) formandas(os). Inquietava-

me saber onde estariam as(os) demais que, certamente, haviam iniciado o ano. Em 2014, esse 

tema voltou com força, por ocasião de uma “Auditoria em Ensino de Graduação”17, na 

UNIPAMPA. Atuei nessa auditoria, junto com colegas. Pudemos observar os altos índices de 

evasão, o que relatamos no item 4.3 desse trabalho (Evasão), cuja Constatação dizia: “A evasão 

é um dos principais problemas da Universidade, de conhecimento dos gestores e constatado 

pela Auditoria. Refere-se ao abandono do aluno do curso, da instituição ou mesmo do sistema 

de ensino” (PAHIM; COSTA; SOARES. 2014, p.24). A auditoria constatou que, de 2006 a 

2013, a média de abandono nos Cursos de Graduação chegou a 34% a.a., ou seja, a cada ano, a 

Universidade perdeu 1/3 dos estudantes ingressantes.  

                                                           
17 Disponível em http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/auditoria/files/2016/03/2014-RELAT%C3%93RIO-

DE-AUDITORIA-06-ENSINO-DE-GRADUA%C3%87%C3%83O.pdf. Acesso em 01 mar. 2019. 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/auditoria/files/2016/03/2014-RELAT%C3%93RIO-DE-AUDITORIA-06-ENSINO-DE-GRADUA%C3%87%C3%83O.pdf
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/auditoria/files/2016/03/2014-RELAT%C3%93RIO-DE-AUDITORIA-06-ENSINO-DE-GRADUA%C3%87%C3%83O.pdf
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Ethur (2018, p. 32-33) refere, em sua Dissertação de Mestrado, cujo lócus de pesquisa 

foi o Campus Itaqui, da UNIPAMPA, “[...] a elevada evasão discente nos cursos em Itaqui é, 

hoje, fator de frustração e de preocupação para o conjunto da comunidade universitária local, à 

semelhança de outras unidades da Unipampa”. De acordo com esse autor, a evasão discente nos 

cursos de graduação do Campus Itaqui/RS, entre os anos de 2012 e 2016, oscilou em torno de 

30 alunos por curso por ano “considerando que ingressaram 50 alunos por curso por ano, a 

evasão nesses níveis pode ser considerada insustentável” (ETHUR, 2018, p.35). Essa 

dissertação corrobora a constatação da Auditoria Interna e demonstra que o problema persiste. 

Sobre o conceito de evasão como sendo a saída voluntária de estudantes da escola, Freire 

tinha uma interessante constatação: 

 

[...] gostaria de recusar o conceito de evasão. As crianças populares brasileiras não se 

evadem da escola, não a deixam porque querem. As crianças populares brasileiras são 

expulsas da escola. A estrutura da sociedade cria uma série de impasses e de 

dificuldades, uns em solidariedade com os outros, que resultam em obstáculos 

enormes às crianças populares não só para chegar à escola, mas também, quando 

chegam, para nela ficar e nela fazer o percurso a que têm direito. (FREIRE, 2014a, 

p.210, grifo do autor). 

 

Realmente, dizer que evasão é a saída voluntária de estudantes da escola é um conceito 

falho. Quando crianças, adolescentes, jovens ou adultos não têm garantido um mínimo de 

estrutura, que envolve alimentação, vestuário e segurança, é retirada a possibilidade da escolha 

entre ficar ou sair do sistema de ensino. Entre estudar ou trabalhar para comer, não há escolha, 

há necessidade, e essa necessidade é um empecilho grande demais à permanência na escola. 

Por isso mesmo, “A condição socioeconômica do estudante é considerada a principal 

responsável pela evasão e/ou outras modalidades de fracasso escolar, em todos os níveis de 

ensino” (DORE; LÜSCHER, 2011, p.12). 

E, ainda, no conceito de evasão incluímos várias situações, de estudantes que 

simplesmente “largam” a escola porque não querem mesmo estudar a estudantes que deixam 

de ir por força de situações econômicas ou geográficas, dentre vários outros motivos, como a 

retenção e/ou múltiplas repetências.   

Sejam quais forem as causas da evasão, ela também é um problema na UFSM. A fala 

da interlocutora-coautora Joana, no primeiro círculo dialógico, confirma isso: “Na pedagogia, 

comigo, entraram 40 e se formaram 12”. O interlocutor-coautor Arthur, que cursa, atualmente, 

Redes de Computação, também reforça: “nas redes de computação há muita evasão. As turmas 

iniciam com 40 e se formam em média 4 ou 5. Então, no 5º semestre já não são os mesmos.” 
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Basta fazer uma consulta aos dados do INEP18 para ver que a situação da evasão não é alarmante 

no estrito âmbito de uma ou outra instituição; e sim a nível de país. 

Pelos dados do INEP, divulgados em setembro de 2018 no Site do Ministério da 

Educação em relação ao Censo do Ensino Superior de 2017 no Brasil, de um total de mais de 

oito milhões de matrículas, tivemos menos de um milhão e duzentos mil concluintes. Em uma 

interpretação pura e simples desses números significa que menos de 15% dos ingressantes 

concluíram o ciclo de estudos.  Se olharmos para os dados do Rio grande do Sul esse índice cai 

ainda mais, ficando em 13,29%, conforme pode ser verificado nos Quadros 1 e 2. 

 

Quadro 1: Número de Matrículas em Cursos de Graduação no ano de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do INEP compilados pela autora. 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Sinopse Estatística da Educação 

Superior (2017). Disponível em http://inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior.  

Total Geral

Brasil 8.286.663

Pública 2.045.356      

Federal 1.306.351      

Estadual 641.865         

Municipal 97.140           

Privada 6.241.307      

RS 510.238

Pública 110.600         

Federal 106.554         

Estadual 4.046             

Municipal -                    

Privada 399.638         

Censo da educação Superior - 2017

Matrículas Cursos de Graduação (p)
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Quadro 2: Número de Concluintes em Cursos de Graduação no ano de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do INEP compilados pela autora. 

 

É importante ressaltar que os dados do censo escolar trazem os números de matrículas 

e de formados sem considerar que muitas matrículas são iniciais. Os dados também não 

apontam os números da evasão, de maneira que não é possível uma interpretação pura e simples 

de percentual de concluintes para atestar a eficiência do sistema. Ademais, o problema da 

evasão não é rapidamente detectado, considerando que, por vezes, estudantes desaparecem da 

sala de aula e seus nomes ficam nas listas de chamadas ainda por longo tempo até que a 

secretaria consiga, após trancamento de matrícula, que nem sempre ocorre, retirá-los.  

De acordo com Dore (2011, p.12), pelo fato de serem divulgados apenas os números de 

matrículas e conclusões na pesquisa do INEP, esses números são tão díspares em relação uns 

com os outros que, “embora possam sugerir forte evasão, é uma temeridade aventar qualquer 

hipótese quantitativa sobre esse problema”. Concordamos com a autora, mas, ainda assim, os 

números impressionam. 

Olhando para os indicadores de fluxo escolar19, que consideram as taxas de promoção, 

repetência, migração para a EJA e evasão por etapa, do Censo Escolar 2014/2015, percebemos 

que os índices de repetência são altos em todas as etapas, mas a migração para a EJA e a evasão 

aumentam bastante nos Anos Finais e no Ensino Médio. 

Percebemos que a repetência reflete diretamente na evasão (Figura 4). Estudantes 

cansam de repetir a mesma série, cansam de ser motivo de chacota por conta de suas 

                                                           
19 Disponível em http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/apresentacao/2017/apresentacao_ 

indicadores_de_fluxo_escolar_da_educacao_basica.pdf. Acesso em 06 mar. 2019. 

Total

Brasil 1.199.769 

Pública 251.793 

Federal 151.376 

Estadual 83.951 

Municipal 16.466 

Privada 947.976 

RS 67.857 

Pública 13.345 

Federal 12.915 

Estadual 430 

Municipal - 

Privada 54.512 

Censo da educação Superior - 2017

Nº Concluintes em Cursos de Graduação

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/apresentacao/2017/apresentacao_%20indicadores_de_fluxo_escolar_da_educacao_basica.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/apresentacao/2017/apresentacao_%20indicadores_de_fluxo_escolar_da_educacao_basica.pdf
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dificuldades e acabam por desistir. É maravilhoso ter discentes que fazem, com tranquilidade, 

todas as tarefas, quem não gosta? Mas, aquelas e aqueles que são desafiadoras(es), agitadas(os), 

que chegam buscando o que sequer compreendem, são quem acabam repetindo e repetindo até 

que desistem. Com o passar do tempo, algumas e alguns retornam via EJA, outras e outros, 

nunca retornam. Até porque a decisão de evadir-se da escola não é algo que acontece em um 

dia específico ou por um único motivo. Ela é uma decisão tomada ao longo do tempo, na soma 

de múltiplos fatores que vão se acumulando desde o início da escolarização formal. 

Essa luta para que crianças, jovens, adolescentes e adultos possam permanecer na escola 

e concluir o “percurso a que tem direito” (FREIRE, 2014, p. 210) fica claramente evidenciada nos 

dados que seguem nas tabelas abaixo: 

Figura 4: Taxas de promoção, repetência, migração para a EJA e evasão por etapa. Censo 

escolar 2014/2015 

 

Fonte: DEED/INEP. Brasília/DF. Junho de 2017. 

 

A interlocutora-coautora Gabrielle conta: “No ensino fundamental eu era uma aluna 

parcial, mas por muitas vezes fui desvalorizada, sofri bullying e cheguei a ouvir de uma 

professora que se eu não fosse igual a uma coleguinha (aluna favorita dela) eu jamais seria 

alguém de valor”. Há profissionais demais que fazem uma grande diferença positiva na vida de 

estudantes, mas a quem falta amorosidade, não aquela calcada somente na afetividade, mas 

amorosidade como estado de ânimo, como vontade positiva e proativa de estar com, é realmente 

muito nociva(o) para as(os) educandas(os). Pesquisas demonstram que as/os estudantes se 
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relacionam com seu universo escolar (colegas, professores e comunidade) de formas diferentes 

e isso influencia o seu desejo ou não de permanência e continuidade nesse contexto.  

As pesquisadoras Rosemary Dore e Ana Zuleima Lüscher, em seu artigo “Permanência 

e evasão na educação técnica de nível médio em Minas Gerais” (2011), apresentam os estudos 

de Rumberger (1987, 2004) sobre o tema da evasão, informando que “Na perspectiva do 

indivíduo, o background familiar (nível educacional dos pais, renda familiar e estrutura da 

família) é, reconhecidamente, o mais importante fator isolado para o sucesso ou para o fracasso 

do estudante em algum ponto de seu percurso escolar” (p.5). Em relação aos aspectos escolares 

que levam à evasão, segundo as autoras, estão a composição do corpo discente, os recursos 

escolares, as características estruturais da escola e os processos e as práticas escolares e 

pedagógicas, cada um desses fatores desdobrando-se em vários outros. 

De acordo com a visão libertadora de Paulo Freire, a educação é instrumento de inclusão 

social e fator de mudança nas formas de ver o mundo, de inter-relacionar-se e articular-se com 

ele. Ao pensar na formação integral das mulheres e dos homens, precisamos estar conscientes 

de que não basta o simples acesso aos códigos da leitura e da escrita, é necessário que esse 

acesso seja instrumento de ação para a transformação social. Se os programas de alfabetização 

de adultos EJA/PROEJA estão somente a alfabetizar na lecto-escrita, não estão tendo a eficácia 

que deles se pode esperar no sentido de contribuir com a conscientização, leitura crítica da 

realidade e emancipação de cada mulher e homem que retornam aos bancos escolares para ser 

mais na sua genteidade e cidadania.  

Um programa verdadeiramente democrático é aquele que permite uma continuidade de 

ação, levando educandas e educandos a buscarem mais autonomia. O desafio permanente a 

professores é tornarem os processos de ensino-aprendizagem dispositivos de tomada de 

consciência das inconclusões20 e das possibilidades enquanto seres em desenvolvimento, como 

diria Freire, de permitir a continuidade, o ir além, sendo sujeitos da própria história,  

 

[...] diante da possibilidade aberta por essa incompletude, de termos esperança e 

lutarmos pela utopia. De nos fazermos, em processo permanente, Seres Mais: ‘Para 

que nós, seres humanos, sejamos o que somos, nós necessitamos nos tornar, vir a ser 

aquilo que somos. Nós não precisamos ser, se nós simplesmente somos, nós paramos 

de ser. Nós somos precisamente porque nós estamos nos tornando’. (FREIRE, 2016d, 

p. 56, grifo do autor) 

  

                                                           
20 A “consciência do inacabamento” não é um processo inato, ele vai sendo construído na outreidade e no contexto 

de compreensão pela ação-reflexão conjunta. “Somente quando percebemos que a realidade vai muito além do que 

está dado é que nos damos conta do nosso inacabamento e da necessidade de estarmos constante e 

permanentemente aprendendo.” (HENZ; TONIOLO, 2017, p. 11).  
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Assim, todo desafio que ajude as pessoas a se tornarem o seu melhor, ou seja, que 

possam conduzir à inclusão social de todos os segmentos da sociedade, deve ser bem vindo; 

ademais, é necessário que as pessoas tenham a percepção sobre a importância de adquirir o 

conhecimento, não apenas para se encaixar com maior facilidade no mercado de trabalho, mas 

para obter maior autonomia em sua vida pessoal, que empodere para uma maior criticidade, 

criatividade e inserção responsável no contexto em que vivem.  

Em Freire (2015b, p.58) lemos que “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é 

um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”. Nesse 

sentido, não nascemos autônomas ou autônomos, nos tornamos assim no processo de vir a ser. 

Os seres humanos precisam de ajuda para nascer e desenvolverem-se tanto quanto para morrer. 

A autonomia é uma conquista e o tempo em que vivemos é um tempo de possibilidades.  

Atualmente, não há uma especificidade de currículo na formação de professoras e 

professores para atuarem junto ao público da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Somente 

no sexto semestre do Curso de Pedagogia há uma disciplina que trabalha as Modalidades da 

Educação, dentre elas, a EJA. Também não há, desde 2002, Diretrizes Curriculares Nacionais 

específicas para serem aplicadas junto ao programa. O que há são orientações para que esse 

segmento “converse” com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e 

Médio. Não há obrigatoriedade nem maiores incentivos para que formandas e formandos nos 

cursos de pedagogia/licenciaturas façam seu estágio nessa modalidade, nem especificidade na 

formação de professoras e professores para atuarem em classes seriadas. Isso é confirmado pelo 

estudo apresentado por Kaufman (2015, p. 44), quando diz que “os próprios acadêmicos são 

desencorajados e, por desconhecerem a modalidade, não se sentem preparados para assumirem 

uma práxis educativa em um espaço diferenciado”. 

Os desafios enfrentados pelas professoras e pelos professores de modo geral, mas aqui 

especificamente por aquelas e aqueles que atuam na Educação de Jovens e Adultos, em seu 

contexto pedagógico, para fazerem-se interessantes de ouvir diante de uma gama de 

possibilidades que se apresentam para estudantes que, em sua maioria, cumprem dupla jornada, 

são imensos. Diante da demanda de trabalho a que são submetidos a maioria dos profissionais 

da rede pública, torna-se quase inviável a análise de contexto da origem de estudantes quanto 

ao seu universo existencial e quanto às suas necessidades básicas ou o não atendimento delas, 

tanto em termos de materialidade quanto de afetividade.  

Desconhecer a diferença entre ser analfabeto de signos linguísticos e ser detentor de 

conhecimento de mundo, somado à dificuldade ou inabilidade na produção de materiais 

específicos para o trabalho com jovens e adultos, podem ser problemas a mais, podem fazer 
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com que docentes acabem tentando ensinar essas pessoas da mesma forma como ensinam 

crianças, ou seja, partindo do pressuposto que pouco ou nada sabem da vida, o que faz com que 

utilizem o conteúdo lúdico e infantilizado do ensino para as crianças adaptado para trabalhar 

com o ensino de jovens e adultos. 

A percepção a respeito de estudantes adultos serem “passageiros da noite21”, de dupla 

ou tripla jornada, é outro dos fatores que nem sempre está presente no trabalho docente e a isso 

se soma a carência de recursos, de salas e de materiais apropriados. A juvenilização da EJA, 

fruto de escolas que evadem estudantes, é outro fator de grande preocupação pela falta de 

preparo de profissionais para trabalhar com estudantes considerados de difícil aprendizagem ou 

de difícil convivência, ou seja, com quem não é diagnosticado com nenhuma deficiência, mas 

que vive em situação de extrema vulnerabilidade social, carente de amparo familiar, de 

sustentabilidade ou de instrução primária.  

Em muitas escolas, o perfil desejado continua sendo de estudantes que se comportam, 

que fazem silêncio e que não questionam. Não é levado em conta o fato de que a grande maioria 

de discentes EJA-Proeja não aprendem o silêncio, a calmaria, a união, o amor, a carícia ou a 

reflexão; nos contextos em que vivem, geralmente aprendem as necessidades não satisfeitas, o 

barulho, o ruído, o som dos gritos, dos xingamentos,  das dores, do sofrimento, das quebras, 

das rupturas. E, ainda, trabalham e sobre eles paira muita responsabilidade, conforme 

confirmado pela interlocutora-coautora, Gabrielle, operadora de caixa em um supermercado no 

qual ganha menos de um salário mínimo por mês: “meus pais são separados hoje, e como sou 

a filha solteira fiquei para cuidar da minha mãe. Ganhando oitocentos e quarenta reais por mês 

eu tenho que dar conta de luz, água, comida, remédios da minha mãe, ração para os meus 

bichinhos, gás, tudo enfim” (via e-mail). 

Por vezes, o governo mesmo tem demonstrado que vê a Educação de Jovens e Adultos 

como sendo uma política compensatória e não como uma relevante política pública de 

afirmação. Existe a crença de que, em alguns anos, com a universalização do ensino 

fundamental obrigatório (ainda bem longe de ser implementado em sua totalidade) e sem levar 

em conta o fenômeno da juvenilização, a questão do analfabetismo de adultos no Brasil resolva-

se por si mesma. Quem sabe, nesse dia, a modalidade EJA e o programa Proeja percam sua 

razão de existir. 

Oliveira (2015, p. 101) aponta a necessidade de que “novas reflexões surjam sobre a 

função social da escola e o papel do/a educador/a” e que isso “demanda a necessidade de uma 

                                                           
21 Expressão usada por Miguel G. Arroyo (2017) no título de um de seus livros, referindo-se a estudantes de EJA.  
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formação específica para educadores de EJA, ainda tão sem importância e colocada em um 

segundo plano pela sociedade e pelos governantes.” Por todo o exposto, a presença de egressas 

e egressos EJA-Proeja no ensino superior, sua acolhida e sua permanência, são algo que merece 

nosso reconhecimento. 

  

Se do ponto de vista meritocrático a chegada de um estudante das classes populares à 

universidade pública, em meio a um processo gigantesco de exclusão, é uma mostra 

de que ‘quem quer consegue’, do ponto de vista da Educação Popular e da Pedagogia 

Libertadora latino-americana é uma prova de que a desigualdade social condiciona o 

percurso escolar. Assim, se é importante a criação de uma universidade pública, ao se 

constituir em oportunidade, é igualmente fundamental que esta oportunidade venha 

acompanhada de condições. (PEREIRA, 2015, p.216, grifos do autor) 

 

Contar com bons planos de acolhida e de permanência para todos os públicos da 

Universidade, no caso específico dessa Dissertação, para acadêmicas e acadêmicos egressas e 

egressos EJA-Proeja, muitas(os) das(os) quais ingressantes via cotas sociais, vindas(os) de 

escolas públicas e das camadas populares da sociedade, pode ser um excelente aliado para 

auxiliar na batalha contra a evasão. “Aprofundar políticas de permanência” de estudantes das 

classes populares na universidade pública é condição necessária para que “aqueles que sempre 

estiveram presentes ou ausentes por causa de heroísmos” (PEREIRA, 2015, p. 216), possam 

ocupar um lugar que também é seu por direito. O mesmo vale para as políticas de acolhimento, 

pois muito da decisão de permanecer nasce da forma como estudantes são acolhidas(os) na 

chegada à universidade. 

Vou além, não basta fazer uma linda primeira semana de acolhida, é preciso, no dia a 

dia, na sala de aula, ao longo do semestre, ao longo dos anos, de tempos em tempos, reunir 

acadêmicas e acadêmicos e desenvolver trabalhos de acompanhamento, seja em forma de 

palestras, de grupos de conversação, de oficinas, de círculos dialógicos ou o que for, desde que 

seja dado o direito de dizerem a sua palavra, de sanarem as suas dúvidas, sem nenhum receio 

de serem motivo de chacota por não compreenderem uma ou outra especificidade, como será 

referido no constructo de intervenção (produto) dessa pesquisa.  

Ressalto que acolher uma pessoa significa ter um olhar aguçado sobre todas as suas 

dimensões. Significa enxergar o ser em todos os seus aspectos, físicos, emocionais, relacionais, 

de contexto social, étnicos e de gênero. O acolhimento demanda uma adaptação ao meio 

acadêmico no sentido vocabular de “colocar em harmonia”, receber, abrigar, dar ouvidos aos 

anseios, às dúvidas, às expectativas. Ações institucionais para bem acolher podem ocasionar, 

desde logo, o reconhecimento de sujeitos sócio-histórico-culturais que se encontram num 

espaço institucional no qual querem permanecer.  
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É preciso lembrar que a permanência e o sucesso no ambiente escolar não dependem 

apenas do atingimento da nota mínima para a aprovação; dependem, antes, de adquirir 

disposição para estar naquele espaço-tempo-lugar de saber, dependem de desenvolver a 

capacidade de comunicar-se com os pares, de adaptar-se ao novo status quo, de estar em 

harmonia com o ambiente social da vida acadêmica. Para que isso aconteça, demanda 

engajamento de um grupo técnico composto por gestores (representantes das instâncias 

administrativas da Reitoria como um todo, mas, especialmente de órgãos como a Unidade de 

Apoio Pedagógico (UAP), da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), da Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD), da Coordenação de Cursos e do Diretório Acadêmico e, ainda, do 

grupo docente, de Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) e de veteranas(os) criando 

juntos uma rede de proteção social ao estudante ingressante. 

A prática pedagógica envolve sim, conhecimentos teóricos sólidos (rigorosidade), mas 

envolve também afetos, saberes, valores, cuidado e atenção. Envolve seriedade, sim; 

rançosidade, não. E envolve risos. O ingresso de estudantes no ensino superior (e em todas as 

fases de estudo) é um momento cheio de tensões, de expectativas. A acolhida precisa dar conta, 

senão da totalidade dessas tensões e expectativas, ao menos de uma boa parcela delas, e isso 

depende, em grande parte, de profissionais e colegas que farão parte desse momento. 

Precisamos entender a acolhida como uma oportunidade de reconhecimento do ambiente, dos 

sujeitos, das novas rotinas, do funcionamento geral, sócio, histórico e cultural daquele espaço 

institucional. Assim proporcionaremos, desde o primeiro momento, uma verdadeira acolhida 

que possibilitará o desejo de permanência-sucesso, gerando um sentimento de pertencimento. 

Dessa forma,  justifico o interesse na pesquisa a partir da percepção do grande desafio 

que se mostra a acolhida e a permanência das classes populares na universidade; a partir do 

trabalho realizado junto ao público EJA, no nível básico da educação; a partir da vivência 

traumática de acolhimento, enquanto estudante de Ensino Superior; no fato de ser servidora de 

uma Instituição Superior de Ensino, conhecedora das altas taxas de evasão; e por acreditar que, 

mais do que dar acesso ao Ensino Superior, é preciso possibilitar a quem ingressa a permanência 

e o sucesso nesse local.  

O constructo de intervenção (produto) desse trabalho de pesquisa é a construção, 

dialógica e cooperativa, de uma Agenda de Proposta de Plano de Acolhida e de Plano de 

Permanência com-para egressos EJA-Proeja no ensino superior.  
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1.2 O CAMINHO ESCOLHIDO: OS CÍRCULOS DIALÓGICOS INVESTIGATIVO-

AUTO(TRANS)FORMATIVOS COMO PROPOSTA EPISTEMOLÓGICO-POLÍTICA DE 

PESQUISA 

 

Trabalhar com os Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos, como 

pesquisa e auto(trans)formação, possibilita reconhecer cada homem e cada mulher na 

sua singularidade e na sua capacidade de construir conhecimentos que ajudem no 

desvelamento da condição de condicionados; mas, porque condicionados e não 

determinados, no seu inacabamento está a possibilidade de um sentir/pensar/agir 

(HENZ, 2003) para transformar a si mesmo e a realidade vigente, sempre pelo diálogo 

e intersubjetividade de uns com os outros. (HENZ. In: HENZ; TONIOLO. 2015, p.20-

21). 

 

O Grupo de Estudos e Pesquisas Dialogus22: Educação, Formação e Humanização com 

Paulo Freire, registrado junto à base do CNPq desde 2011, vêm ensaiando a construção de uma 

proposta metodológico-epistemológica que se configura como Círculos Dialógicos 

Investigativo-auto(trans)formativos23.  “Tomando como enfoque a abordagem hermenêutica, 

optamos por trabalhar na perspectiva dos ‘Círculos de Cultura’ de Freire, aproximando-os da 

proposta de pesquisa-formação de Josso (2010)” (HENZ. In: HENZ; TONIOLO. 2015, p.19). 

Gadotti fala que a escola do século XXI deve se tornar mais do que um espaço de 

formação, precisa ser, antes, um espaço “organizador dos múltiplos espaços de formação, 

exercendo uma função mais formativa e menos informativa. Precisa tornar-se um ‘círculo de 

cultura’, como dizia Paulo Freire, muito mais gestora do conhecimento social do que 

lecionadora”. (GADOTTI. In: TORRES, 2008, p. 102). 

Percebemos, na fala de Gadotti, que o Grupo Dialogus, ao inspirar-se na epistemologia 

dos Círculos de Cultura de Freire, caminha em boa via. Na concepção do Grupo Dialogus, pelo 

fato de os círculos serem eminentemente dialógicos, em vez da representação de um ciclo que 

inicia, completa seu curso e volta ao início, “fundamentam-se na perspectiva de movimentos 

que se constituem e reconstituem pelo dizer a palavra de todos, sem que alguém assuma papel 

de superioridade, mas todos aprendem em reciprocidades (FIORI, 2014), por meio da ação 

dialógico-reflexiva (HENZ; TONIOLO. 2017, p.16). 

Foi essa possibilidade de troca de saberes, na qual ninguém é mais ou melhor do que 

ninguém e na qual todas e todos têm o direito e a possibilidade de dizerem a sua palavra um 

dos aspectos que, inicialmente, chamou-me a atenção. Na obra de Paulo Freire muito se pode 

                                                           
22 É coordenado pelo Prof. Dr. Celso Ilgo Henz, do Centro de Educação da UFSM. Possui dois projetos: Projeto 

de Extensão “Hora do Conto: lendo a palavra e auto(trans)formando realidades” e Projeto de Pesquisa 

“Humanização e Cidadania na Escola: diálogos com professores”. 
23 Na dinamicidade da formação da proposta, hoje reconhecemos que os Círculos Dialógicos não são só formativos, 

mas auto(trans)formativos. Assim, essa é a nomenclatura que vem sendo adotada no Grupo Dialogus. 
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dizer sobre o direito de cada uma e de cada um “dizer a sua palavra”; no entanto, ressalto as 

palavras do professor Ernani Maria Fiori, para quem aprender a ler é aprender a dizer a sua 

palavra e que essa palavra, a exemplo da divina, é criadora. Fiori diz, no prefácio da obra 

Pedagogia do Oprimido (2016e, p.12): “Talvez seja esse o sentido mais exato da alfabetização: 

aprender a escrever a sua vida como autor e como testemunha de sua história, isto é, biografar-

se, existenciar-se, historicizar-se”. Em todos os Círculos Dialógicos de que participei, seja nesta 

pesquisa, seja nas atividades do Grupo Dialogus, pude dizer minha palavra, pude testemunhar 

minha história, pude existenciar-me, e sempre percebi esse mesmo direito sendo concedido ao 

grupo de participantes.  

Sobre o uso da nomenclatura interlocutoras-coautoras e interlocutores-coautores, 

utilizada nessa pesquisa para nominar a coautoria-participativa, ressalto que, no artigo 

intitulado “Círculos Dialógicos Investigativo-formativos virtuais: reinventando Freire a partir 

de novos caminhos metodológicos para se repensar a EJA”, os autores Henz, Hennicka e 

Kaufman (2018) utilizam o termo coautores-interlocutores quando dizem “Isso implica que 

todos os participantes sejam coautores/interlocutores da pesquisa, apesar de haver um 

pesquisador líder mediando os diálogos investigativo-formativos.” Andrade (2019, p. 106), diz: 

“Para nos acompanhar na instigante viagem da pesquisa convidamos alguns interlocutores-

coautores e algumas interlocutoras-coautoras...”. Ou seja, na processualidade da proposta 

epistemológico-política dos Círculos Dialógicos, esses termos têm sido reconhecidos pelo 

Grupo Dialogus, de forma que faço uso deles, nesta pesquisa. 

A processualidade da proposta em desenvolvimento pelo Grupo Dialogus é dinâmica, é 

matéria viva, pulsante e em constante auto(trans)formação. A medida em que os encontros para 

estudos-pesquisa são desenvolvidos, o grupo descobre novas implicações e novos 

desdobramentos.  Movimentos são desvelados e, aos poucos, materializam-se na percepção de 

cada integrante do Grupo, em diálogo franco, aberto e problematizador, sem deixar de ser 

amoroso e afetivo. Cada participante do grupo mostra-se disponível à auto(trans)formação e, 

juntos, desenvolvem a proposta epistemológico-política que nos move nesse trabalho de 

Dissertação. Ressaltamos, ainda, a importância do estudo dos constructos teóricos que norteiam 

os estudos e as pesquisas do Grupo de Estudos e dá o embasamento necessário para o 

aperfeiçoamento constante dessa proposta.  

Junto à isso e à possibilidade de dizer a palavra, encantou-me o movimento circular, 

em que os movimentos ora se unem, ora se separam; ora se entrelaçam, ora assumem um 

movimento único e mágico que faz com que possamos mergulhar em uma boniteza, ou em uma 

tristeza, em uma lembrança feliz, ou na dor mais profunda que carregamos conosco. Um jogo 
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de laços que se fazem e desfazem e, nesses movimentos, vão tramando sonhos, trazendo 

pedaços de vivências, contando um pouco de si e revelando possibilidades de se existenciar.  

Embora essa proposta de pesquisa auto(trans)formação ainda não possua uma imagem 

específica que a defina, enquanto grupo, temos pensado que a “mandala”, que significa círculo, 

em sânscrito, é uma figura que pode representar a maneira como os movimentos se unem e se 

entrelaçam em diferentes percepções. Nela, não conseguimos distinguir um começo ou um 

final. Não é possível dizer qual dos elos que a unem é o mais importante, pois que somente 

estando juntos é que conseguem manifestar o movimento de suas múltiplas formas. Para 

exemplificar esses movimentos, mostro, na sequência, a Mandala Tibetana (Figura 5). 

 

Figura 5: A Mandala Tibetana em algumas de suas múltiplas formas 

 

 

Fonte: imagem retirada da internet24. 

 

Tais como os movimentos da mandala, nas pesquisas com os Círculos Dialógicos, 

estudamos oito movimentos que se entrelaçam. Esses movimentos, segundo Henz e Toniolo 

(2017) são;  

✓a escuta sensível-olhar aguçado25: movimento que perpassa todos os demais, pois que 

é preciso educar a sensibilidade do olhar, fazer silêncio para ver e escutar o outro, no dito e no 

não dito.  

                                                           
24 Disponível em https://pixabay.com/photos/wire-mandala-wire-game-play-mandala-9327/. 
25 Na processualidade dos estudos do Grupo Dialogus temos compreendido que o elemento de ligação mais 

apropriado para ser usado entre as expressões descritivas dos movimentos dialógicos, em vez da barra, é o hífen, 

pois, enquanto aquele separa expressões, esse as use. Assim, por exemplo, em vez de utilizar “escuta sensível/olhar 

aguçado”, passamos a usar “escuta sensível-olhar aguçado”. Penso que o uso do hífen entre essas expressões já 

possa ser encontrado em outros escritos do Grupo Dialogus. 
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Por vezes, uma expressão, um silêncio mais prolongado, uma ausência, ainda que 

justificada, podem estar a nos dizer mais do que as palavras poderiam expressar; 

✓a emersão-imersão das-nas temáticas: a emersão das temáticas requer uma imersão 

nos contextos e nas práticas de quem participa do círculo. Quando as temáticas emergem do 

diálogo, as pessoas imergem nelas, adentram e implicam-se nelas.  

O tema gerador dos círculos deve ficar claro já no primeiro encontro, porque dele é que 

irão emergir os diálogos de todos os demais círculos. São as inquietações do diálogo inicial que 

impulsionam os demais; 

✓o distanciamento-desvelamento da realidade: somente quando nos distanciamos do 

nosso “mundo vivido” conseguimos perceber a realidade com maior clareza, refletindo sobre 

ela. Quanto mais me afasto, mais consigo adentrar na realidade e intervir sobre ela.  

Depois de passado o momento de ingresso no ensino superior, distanciados desse 

momento, as coautoras e os coautores participantes conseguem refletir sobre ele e apontar 

outros caminhos de acolhida. Assim também, com o passar do tempo na graduação, é possível 

olhar para as boas coisas e para as não tão boas e pensar novas perspectivas de ações que visem 

a permanência, pois que, por nossa origem comum, enquanto seres humanos, as dificuldades 

de umas e de uns são também de outras e de outros; 

✓a descoberta do inacabamento: ao reconhecer-se inacabada historicamente, cada 

pessoa também pode reconhecer-se como não determinada, com possibilidades de vir-a-ser, 

transformando a si e à realidade que a condiciona.  

O inacabamento é o que nos move a seguir acreditando nos viáveis possíveis, é o que 

nos faz esperançar (saber que é possível e trabalhar, agir, para concretizar nossos sonhos). É o 

que impulsiona nossa auto(trans)formação permanente; 

✓os diálogos problematizadores: são responsáveis por dinamizar todos os movimentos. 

Não estão colocados em uma ordem pré-estabelecida.  

Ao dialogar, vamos percebendo-nos como seres capazes de viver e de intervir na-sobre 

a realidade que está posta. Quanto mais deixamos fluir os diálogos mais conseguimos imergir 

nas temáticas e mais emergem reflexões, diálogos e alternativas; 

✓o registro (re)criativo: (re)criado a partir da reflexão crítica sobre a prática, é uma 

construção individual, mas que surge na coletividade. O registro possibilita refletir sobre o feito, 

(re)pensando-o, (re)fazendo-o, (re)criando-o de forma diferente do que havia sido. Sistematiza, 

dá dinamicidade e aprofunda o movimento da conscientização.  
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É sempre importante tomar cuidado para, ao (re)criar o dito pela outra e pelo outro, 

manter sua intenção o mais fielmente possível, de preferência, validando esse registro com 

quem falou; 

✓a conscientização: caracterizada pelo ato de ação-reflexão-ação que constitui a práxis. 

Sujeitos inseridos na história como seres atuantes, auto(trans)formando a si e ao mundo.  

É preciso muita reflexão sobre a ação para ampliar a leitura de mundo - leitura da palavra 

que nos constitui uma singularidade na outreidade; 

✓a auto(trans)formação: todos os outros movimentos contribuem para que esse 

aconteça. Ele se faz, também necessário para a viabilidade dos demais.  

Auto(trans)formamo-nos permanentemente e em comunhão. No todo, somos unos, nas 

nossas diferenças, nos aproximamos e intersubjetivamente nos auto(trans)formamos. 

O prefixo auto, aqui colocado, assume, no entendimento do Grupo Dialogus, uma 

tríplice significação: a auto(trans)formação de si mesmo, a inter(trans)formação conjunta com 

os demais participantes (coautoras e coautores), e um compromisso com a transformação da 

realidade. O movimento da auto(trans)formação (representado na Figura 6 através da cor 

amarela) sempre se faz presente, com mais ou menos intensidade. A representação gráfica dos 

múltiplos movimentos dialógicos que podem ou não se manifestar em um Círculo Dialógico, 

sem excluir outros que venham a surgir da processualidade da proposta de pesquisa, através de 

cores, dentro da mandala, poderiam ser de acordo com a Figura 6: 

 

Figura 6: Movimentos Dialógicos e suas interações exemplificadas com cores

Fonte: Criado pela pesquisadora-coordenadora (desenho livre). 
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 A figura multicircular da mandala nos serve de exemplo para esses movimentos 

dialógicos exatamente porque eles não seguem uma hierarquia. Nenhum é mais ou menos 

importante que o outro. Nem sempre todos os movimentos estão presentes em um Círculo 

Dialógico, ou, ao menos, nem sempre nos é possível identificar todos, tão sutis que são. Em um 

momento, um movimento pode estar presente de forma viva, intensa, e no outro, ser quase 

imperceptível. Quanto mais nossa atenção plena estiver no momento vivido, mais facilmente 

vamos perceber as sutilezas vivenciadas e que nos auto(trans)formam.  

Por vezes, será necessário um período de maturação do vivido, um distanciamento do 

momento presente, mas plenamente atento nele para perceber os sinais que ali estavam.  Um 

olhar mais demorado, uma expressão alegre ou preocupada, a presença ou a ausência, podem 

estar falando tanto ou mais do que palavras pronunciadas. No âmbito dessa Pesquisa de 

Mestrado, entendemos, a partir da compreensão dos movimentos dialógicos, que até mesmo o 

fato de nem sempre termos conseguido reunir todas as pessoas coautoras presencialmente está 

a nos dizer algo. Compromissos de última hora que impedem presenças confirmadas; pequenos 

acidentes no caminho do encontro; a concordância de falar apenas por mensagem, alegando 

falta de tempo; tudo são indícios. A tudo precisamos atentar. Esses fatos podem estar dizendo 

da vontade de anonimato que perpassa o grupo de egressos EJA-Proeja; quiçá estejam tentando 

proteger-se, apenas. 

Os encontros dialógicos são organizados de forma que as e os participantes fiquem em 

círculo e consigam fazer contato visual entre si. Isso facilita a prática da escuta sensível e do 

olhar aguçado e auxilia no registro (re)criativo que, por vezes, vai relatar expressões 

significativas que não seriam notadas caso as pessoas estivessem dispostas de costas umas para 

as outras.  

A proposta epistemológico-política dos Círculos Dialógicos Investigativo 

Auto(trans)formativos já foi sistematizada em Dissertações de Mestrado e em Teses de 

Doutorado de participantes do Grupo Dialogus, bem como de acadêmicas e acadêmicos da 

UFSM e de outras instituições. Cito, para exemplificar, as Dissertações26 de Freitas; Oliveira; 

                                                           
26 As Dissertações de Freitas, Oliveira, Kaufman e Signor constam das Referências, pois foram analisadas no 

estudo do estado da arte. Os títulos das demais Dissertações citadas são: de Pigatto, “Vínculos afetivos na educação 

infantil: desafios na auto(trans)formação permanente de professores”; de Santos, “O processo dialógico entre 

família e escola: limites e possibilidades para a auto(trans)formação permanente com professoras”; de Silveira, 

“Diálogos auto(trans)formativos com professores do ensino médio noturno: uma proposta para uma nova práxis 

educativa em uma escola estadual de ensino médio”; de Parigi, “Auto(trans)formação permanente com 

professores(as) em contexto socioeducativo: educar(se) entre a coercitividade e a liberdade”; de Cardoso, 

“Círculos Dialógicos em contexto educacional militar: políticas curriculares e suas articulações com a Língua 

Inglesa no Ensino Médio”;  de Andrade, “Por uma Docência Institucionária: professores(as)-formadores(as) dos 

Cursos de Licenciatura do Instituto Federal Farroupilha e seus processos auto(trans)formativos”.   
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e Kaufman (2015); de Signor; Pigatto; e Santos (2016); de Silveira; e Parigi (2017); de Cardoso 

(2018); de Andrade (2019); dentre outros.  

Brandão nos ensina que, nos Círculos de Cultura, no lugar de uma professora ou de um 

professor comandando as atividades, temos a figura de uma animadora ou um animador de 

debates. Uma pessoa alfabetizada que vai participar das atividades propostas e nas quais todas 

e todos terão a oportunidade de ensinar/aprender em comunhão. Ele nos ensina também que o 

Círculo produz mais do que o aprendizado individual de saber ler-e-escrever, ele produz modos 

novos e próprios, solidários e coletivos de pensar. “E todos juntos aprenderão, de fase em fase, 

de palavra em palavra, que aquilo que constroem é uma outra maneira de fazer a cultura que os 

faz, por sua vez, homens (e mulheres), sujeitos, seres de história - palavras e ideias-chave no 

pensamento de Freire”. (BRANDÃO, 1981, p.21/22, grifo nosso). 

Nos Círculos Dialógicos, a pessoa que coordena as atividades (pesquisador(a)-

coordenador(a)) traz uma temática, ou seja, apresenta o caminho orientador dos diálogos, 

provoca ou impulsiona uma reflexão inicial, sempre respeitando a liberdade de cada uma e de 

cada um dizer a sua palavra. A partir daí, todas as pessoas são desafiadas a participarem da 

roda dos diálogos, sem esperar que alguém tome a posição de quem ensina, já que ali são todos 

interlocutores-coautores dialogando cooperativamente, aprendendo e ensinando.  

O Grupo Dialogus tem buscado reinventar Freire, assim, arrisca novas maneiras de 

aplicar sua pedagogia. Nesta Dissertação, a intenção era que as pessoas interlocutoras-coautoras 

participassem dos Círculos Dialógicos propostos presencialmente. No entanto, isso não foi 

totalmente possível. Nos encontros presenciais, tivemos uma média de 3 a 4 participantes. 

Quem não pode participar pessoalmente, o fez via troca de e-mails ou via mensagens pelo grupo 

criado no WhatsApp, o que, a exemplo do que fez Kaufman (2015) de forma pioneira, poderia 

ser chamado de círculos dialógicos virtuais. Sendo cada contexto de atuação acadêmica 

diferente na sua forma de pesquisar e sendo diferentes as pessoas com quem se trabalha, não é 

possível uma hegemonia de ação, ou no sentir/pensar/agir. Segundo leciona Henz:  

 

É o sentir/pensar/agir que distingue o ser humano das demais espécies animais, e não 

a imitação, a adaptação, a repetição do feito, do dado, do pensado. Só há humanização 

se houver capacidade de sentir/pensar/agir, o que vai muito além de saber seguir 

determinadas coordenadas para alcançar determinados resultados [...] o 

sentir/pensar/agir começa pelo questionamento sobre a realidade, sobre o herdado, 

tentando vislumbrar outras perspectivas e alternativas para as mesmas questões, com 

outros princípios, métodos, caminhos. (2003, p.144/145)  

 

Se queremos fazer acontecerem as transformações sociais que acreditamos necessárias, 

precisamos ter modos próprios e novos de sentir/pensar/agir, construir juntos o conhecimento 



48 
 

e apresentar a nossa visão a respeito dos processos que interferem em nossa vida cotidiana. 

Precisamos nos fazer seres de história ativos e não apenas sujeitos passivos a aceitar o que nos 

é verticalmente posto. “A opção, por isso, teria de ser, também, entre uma ‘educação’ para a 

‘domesticação’, para a alienação, e uma educação para a liberdade. ‘Educação’ para o homem-

objeto ou educação para o homem-sujeito.” (FREIRE, 1967. p.36). Pretendemos, sempre, a 

segunda maneira. 

Dessa forma, a coautoria-participativa em forma de interlocução, é um pressuposto 

aceito e trabalhado pelo Grupo Dialogus na organização dos Círculos Dialógicos. Essa práxis 

pedagógica, epistemológica e política, pelo diálogo amoroso e reflexivo, “nos conduz da 

curiosidade espontânea para a curiosidade epistemológica, propiciando a descoberta do 

inacabamento de cada participante como pessoa e cidadão do cotidiano da escola, da 

universidade e da sociedade” (HENZ, In: HENZ; TONIOLLO. 2015, p.19).  

Sobre diálogos, conversas, narrativas, ou seja, sobre as interlocuções dialógicas, muitas 

autoras e muitos autores dão cientificidade e fundamentação teórica. O educador Paulo Freire 

acreditava que o diálogo é relação oposta ao antidiálogo, enquanto o primeiro é horizontal, o 

segundo é relação vertical; enquanto o diálogo é amoroso, o antidiálogo é desamoroso e acrítico, 

o diálogo comunica, o antidiálogo faz comunicados. “O diálogo é uma relação horizontal de A 

para B [...]. Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso só o 

diálogo comunica” (FREIRE, 1967, p. 107).  Brandão (1981, p. 58) reforça a importância do 

diálogo no agir humano dizendo que “O diálogo é o sentimento do amor tornado ação”.  

Para Josso (2010b), ao contar nossa história relacionamos experiências e essas 

narrativas ressoam nas outras e nos outros participantes do círculo de diálogos; elas e eles 

passam a sentir-se provocadas e provocados a também compartilharem suas vivências. Quando 

partilhamos oralmente momentos significativos de nossa vida, estamos realizando o ato de 

tomar a palavra de si sobre si diante de uma ou várias pessoas.  

Em uma narrativa, quando há questionamentos por parte das e dos demais participantes, 

para dar o retorno é necessário um momento de reflexividade. De outra parte, entre as e os 

ouvintes, “um trabalho interior de comparação por identificação e diferenciação da sua história 

com a narração ouvida” desperta a compreensão de serem tão parecidos e, ao mesmo tempo, 

tão diferentes. “É nesse momento que é iniciada a procura daquilo que gera a singularidade na 

generalidade” (JOSSO, 2010b, p. 179). Sendo singulares, suas vivências são gerais. As pessoas 

que compõem a coautoria-participativa dessa pesquisa comungam do mesmo processo de 

formação em Licenciaturas e é por isso que ousamos apresentar uma agenda de propostas 

construída pela compreensão da singularidade, mas que poderá valer para a generalidade. 
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Em Gadamer, percebemos que “a compreensão passa a referir-se à própria dinâmica de 

existência do ser-aí que somos e isso implica dizer que o ser-aí não é um ente que, vez por 

outra, tem compreensão, mas ele é fundamentalmente compreensão” (KAHLMEYER-

MERTENS, 2017, p.49). A compreensão não é um processo psíquico, mas um modo existencial 

de ser-no-mundo; sua hermenêutica filosófica passa a ser assim, “uma doutrina-do-

compreender que (tendo apostado na experiência do diálogo) chega, por meio da linguagem, ao 

fundamento ontológico que é condição imprescindível a qualquer compreensão” (Ibid., p.57). 

E, ainda, a linguagem somente tem seu verdadeiro ser na conversação, no exercício do mútuo 

entendimento. E o mútuo entendimento é possibilitado pelo dialogar. “O mundo é o solo 

comum, não palmilhado por ninguém e reconhecido por todos, que une a todos os que falam 

entre si” (GADAMER, 1997, p. 647). 

É pelo dialogar que foi possível a realização dos Círculos Dialógicos que deram origem 

à escrita de uma agenda de propostas para acolhimento e permanência de egressas e egressos 

EJA-Proeja no ensino superior. Assim, passamos a apresentar o grupo de coautoras e coautores 

que conosco dialogaram, para, em seguida, falar sobre a dinâmica dos encontros dialógicos 

realizados. 
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2 COM QUEM CAMINHAMOS: INTERLOCUTORAS-COAUTORAS E 

INTERLOCUTORES-COAUTORES... VIDA E FORMAÇÃO 

 

Figura 7: A importância das nossas experiências de hoje na construção de um novo amanhã 

 

 

Fonte: SOUSANIS (2017, p.133. Efeitos de cor acrescentados pela pesquisadora-coordenadora). 

 

Peço licença para soletrar, no alfabeto do sol pernambucano a palavra ti-jo-lo, por 

exemplo, e poder ver que dentro dela vivem paredes, aconchegos e janelas, e descobrir 

que todos os fonemas são mágicos sinais que vão se abrindo, constelação de girassóis 

girando em círculos de amor que de repente estalam como flor no chão da casa. 

(MELLO, 1964. In Freire, 1967).   
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A coautoria-cooperativa dessa Dissertação de Mestrado é formada por estudantes dos 

Cursos de Licenciatura da UFSM. Um dos motivos para fazer esse recorte foi para delimitar 

uma área de pesquisa, já que a investigação em todos os cursos da Universidade seria por demais 

ampla para o tempo de um Curso de Mestrado. No entanto, o motivo principal da escolha pelas 

Licenciaturas é o fato de que são essas acadêmicas e esses acadêmicos que estarão, em alguns 

anos, trabalhando como professoras e professores, seja em contextos regulares de ensino, seja 

em contextos de Educação de Jovens e Adultos. Ganha relevância o fato de que as egressas e 

os egressos EJA/Proeja, hoje estudantes de ensino superior, poderão ser, amanhã, docentes 

motivadas e motivados a trabalharem com essa Modalidade e com esse Programa. 

Para atingir o objetivo de identificar egressas e egressos EJA/Proeja nos Cursos de 

Licenciaturas da UFSM e com elas e eles dialogar sobre a temática do acesso-acolhida-

permanência-sucesso no ensino superior, inicialmente, a ideia era encaminhar os convites para 

participação diretamente às/aos discentes. Para isso, em março de 2018, encaminhamos27 o 

Memorando 001.201828  ao Diretor do DERCA solicitando uma autorização especial de acesso 

ao endereço eletrônico das egressas e dos egressos EJA-Proeja ingressantes nos cursos de 

licenciatura no ano de 2017 e no primeiro semestre de 2018.  

Diante da negativa de acesso (visto a Instituição não possuir essa informação 

catalogada) e ainda pensando em encaminhar o convite de forma direta, fizemos, no mesmo 

mês, o Memorando 002/2018 à Pró-Reitoria de Graduação, solicitando as listas de e-mails de 

estudantes das licenciaturas da UFSM por turmas (de 2017 e de 2018). Este pedido também não 

pode ser atendido em face de os dados não estarem disponíveis em um local específico e pela 

preservação do sigilo das informações pessoais.  

Encaminhamos, então, um Memorando a cada Coordenador de Curso de Licenciatura 

da UFSM - turmas presenciais solicitando o reenvio de uma mensagem, via Secretaria do Curso, 

às e aos estudantes das licenciaturas, convidando egressas e egressos EJA-Proeja, 

matriculadas(os) nesses cursos, a participarem da pesquisa de mestrado. Num primeiro 

momento, seis (6) pessoas responderam positivamente ao convite. Postamos, então, na rede 

Facebook, um outro convite nesse sentido (pode ser visualizado no Anexo 6). 

No decorrer dos trabalhos, por indicação, a convite ou voluntariamente, mais três 

estudantes se juntaram a nós, totalizando 9 pessoas, conforme o Quadro 3. 

 

                                                           
27 Refiro-me a decisões tomadas juntamente com o orientador. 
28 Esses documentos permanecerão arquivados, sob os cuidados do orientador da pesquisa, por cinco anos, no 

Centro de Educação da UFSM. Após esse período serão destruídos. 
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Quadro 3: As interlocutoras-coautoras e os interlocutores-coautores da pesquisa 
 

Curso Nº estudantes Pseudônimo 

Pedagogia 4 Amélia, Joana, Carmem e Luan 

Letras 1 Dorian 

Filosofia  1 Gabrielle 

Matemática 2 Anderson e Arthur 

PEG - Direito 1 Celina 

Total 9  

 

Fonte: organizado pela pesquisadora-coordenadora. 

 

Essas pessoas, estudantes dos cursos de Licenciatura em Pedagogia, Letras, Filosofia, 

Matemática (um dos quais atualmente cursa Redes de Computadores), e PEG Direito (também 

uma formação para a docência) são interlocutoras-coautoras desta pesquisa. Juntos, em 

coautoria-participativa, desenvolvemos essa Dissertação de Mestrado. É o eco de suas vozes, 

somado à voz da pesquisadora-coordenadora, que será escutado por quem ler esse trabalho. De 

maneira geral, egressas e egressos EJA/PROEJA, são pessoas que não fazem questão de mostrar 

seu rosto e preferem o silêncio e o anonimato, local no qual se protegem. Foi preciso contarmos 

com a disponibilidade de cada uma e de cada um em apresentarem-se para participar desse 

estudo. Por terem, voluntariamente, vindo somar nesse trabalho, somos muito agradecidos. Se, 

por um lado, as acadêmicas e os acadêmicos que se apresentaram foram poucos (em número), 

a representativa qualidade de sua participação possibilitou, pela prática da escuta sensível e do 

olhar aguçado, que essa pesquisa fosse realizada com êxito. 

 

Falar das próprias experiências formadoras é, pois, de certa maneira, contar a si 

mesmo a própria história, as suas qualidades pessoais e socioculturais, o valor que se 

atribui ao que é ‘vivido’ na continuidade temporal do nosso ser psicossomático. 

Contudo, é também um modo de dizermos que, nesse continuum temporal, algumas 

vivências têm uma intensidade particular que se impõe à nossa consciência e delas 

extrairemos as informações úteis às nossas transações conosco próprios e/ou com o 

nosso ambiente humano e natural (JOSSO. 2010b, p.47, grifo da autora). 

 

Como forma de dar voz à coautoria-participativa dessa pesquisa de maneira que tenham 

o direito de falar das próprias experiências formadoras, apresentamos, de imediato, as 

interlocutoras-coautoras e os interlocutores-coautores, por meio do registro (re)criativo das suas 

falas nos Círculos Dialógicos e nas trocas de e-mail, pois que já estão caminhando conosco 

desde a introdução dessa pesquisa. 
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✓Joana, uma mulher pedagoga, com uma história de vida muito expressiva, de lutas e 

de conquistas, pois teve um início de vida dos mais difíceis. Quando nasceu, em 1981, os pais 

eram muito pobres e, apesar do esforço que faziam, não conseguiam suprir as necessidades 

básicas dos sete filhos, nem mesmo as necessidades de alimentação. As crianças precisavam 

contar com a solidariedade de outras pessoas, com a remuneração por pequenos serviços 

prestados e com a merenda fornecida pelas escolas. Essas dificuldades, somadas à falta de 

material escolar, eram um empecilho para manter a frequência escolar. O resultado é que, dentre 

as irmãs e os irmãos, nem todos conseguiram, até hoje, alfabetizarem-se. “Sou a primeira 

geração de formados da minha família. Tenho irmãs analfabetas, meu pai não lê, minha mãe 

tem a terceira série, então, minha formatura foi um marco para minha família”29. 

Joana parou de estudar aos nove anos. Estava na terceira série do Ensino Fundamental. 

Aos doze estava casada e, antes dos vinte anos de idade já tinha seus quatro filhos. Nessa época, 

separou-se. Decidiu, então, voltar aos estudos. Imprimiu apostilas com o conteúdo necessário 

para fazer a prova da Enseja30 e, após dedicar-se por seis meses, da meia noite às três da manhã, 

“único horário disponível, pois trabalhava o dia todo até as 21 horas e precisava, depois disso, 

cuidar da casa e dos filhos”, fez a prova e conseguiu a aprovação.  

Suas palavras sobre isso: “Voltei a estudar, fiz o Enseja, aquele que tu estudas por conta 

e vai e faz as provas no fim do ano. Fui muito bem no resultado e daí falei: ‘agora não paro 

mais’!” Decidiu seguir rumo ao ensino médio, no PROEJA, etapa que foi vencida um ano e 

meio depois. Cursou o preparatório pré-vestibular, gratuito, ofertado pela UFSM31, e foi 

aprovada em terceiro lugar, em 2012 para ingresso em 2013, no Curso de Pedagogia. Formou-

se em agosto de 2018.  

A pesquisadora-coordenadora dessa pesquisa conheceu Joana no dia da qualificação do 

Projeto de Dissertação. Joana imediatamente empolgou-se com a temática que desenvolvemos 

e quis participar em coautoria. Esteve presente e participou intensamente em todos os encontros 

dialógicos presenciais. 

                                                           
29 No relato das histórias de vida da coautoria-participativa, colocamos “entre aspas” falas das interlocutoras-

coautoras e dos interlocutores-coautores selecionadas das conversas nos círculos dialógicos.  
30 O Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), criado em 2002, é uma 

ferramenta de avaliação para pessoas que não cursam regularmente os estudos; uma prova do Instituto Nacional 

de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para obtenção dos certificados do Ensino fundamental 

e Médio (essa restrita a brasileiros no exterior).   
31 De acordo com o site da UFSM, “o Pré-Universitário Popular Alternativa (PUPA) é um programa de extensão 

que tem como objetivo principal a democratização do acesso ao ensino superior, por meio de aulas preparatórias 

pautadas pela educação popular” ministradas no turno da noite e sábados à tarde. Disponível em 

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/alternativa-2/. Acesso em 26 fev. 2019. 

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/alternativa-2/
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✓Anderson nasceu em 1990, é esposo de Joana, veio para a pesquisa a convite dela. 

Conheceram-se durante o ensino médio no Proeja, no qual ajudaram-se mutuamente, já que ele 

tinha facilidade para o estudo da matemática e ela para o estudo do português. Os pais de 

Anderson eram agricultores, mas vieram morar na cidade ainda antes dele nascer; faziam 

questão que os dois filhos estudassem. Para Anderson, foi assim até o primeiro ano do ensino 

médio, quando precisou começar a trabalhar.   

Nesse ponto, a rotina puxada de trabalho começou a ocasionar as faltas no colégio, as 

faltas, a ocasionar as repetências e, as repetências, o desestímulo para continuar. “Quando 

comecei a trabalhar fui deixando de lado os estudos, e, quando estava no primeiro ano do ensino 

médio, comecei a ir mal, ia bem até o meio do ano e depois ia mal”. Acabou desistindo e ficando 

uns quantos anos sem estudar. Quando decidiu voltar, não queria demorar mais três anos para 

concluir essa etapa, então foi para o Proeja, onde terminaria em menos tempo.  

Para o ensino superior, o sonho era cursar Administração de Empresas, mas não 

conseguiu aprovação. No último ano que teve vestibular na UFSM, tentou a Licenciatura em 

Matemática e foi aprovado. Cursou até o quarto semestre e precisou trancar. No primeiro círculo 

dialógico ele nos disse: “minha meta é tentar me estabilizar para poder estudar. Se tu não 

conseguir um trabalho que te dê horário para estudar não dá, trabalhando no comércio não dá”. 

No primeiro semestre de 2019, retornou ao ensino superior, dando continuidade ao Curso de 

Matemática. Esteve presente e participativo em todos os encontros dialógicos presenciais. 

✓Dorian nasceu em 1985, é natural de Dona Francisca, mas saiu cedo de lá, pois o pai 

era bancário e a família se mudava, no máximo, a cada dois anos. Cada um dos quatro irmãos 

nasceu em uma cidade diferente do RS (Uruguaiana, Santa Maria, Dona Francisca e Alegrete). 

Por conta das mudanças constantes de cidade, acabou se acostumando a ficar pouco tempo em 

cada lugar e, caso demorassem um pouco mais, se entediava. Conta que era um aluno “terrível, 

eu cheguei a botar fogo no encanamento da escola”.  

Depois de rodar no terceiro ano do ensino médio optou por concluir via Proeja: “por 

opção minha, acabei arrastando, rodei um ano, no terceiro ano do ensino médio eu rodei, e eu 

já estava desanimado e eu pensei eu não vou fazer tudo de novo! Eu vou terminar isso daí duma 

vez!” O ingresso no ensino superior foi em Rio Grande/RS, no Curso de Letras/Inglês, na 

FURG. Veio transferido para a UFSM e já está no último semestre do Curso. Esteve presente 

em todos os encontros dialógicos, exceto no último, do qual participou via virtual, pois havia 

mudado para outra cidade e já estava trabalhando. Sua participação foi sempre bastante intensa. 

✓Quando Gabrielle nasceu, em 1999, suas duas irmãs já eram adultas. Os pais 

trabalhavam na área da construção, como pedreiros. Foi criada com muitas dificuldades, porém, 
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nada lhe faltou. Também nos estudos teve muitas dificuldades, afirma ter sofrido bullying a tal 

ponto de ter uma séria depressão. Depois de vencer a doença, aos 14 anos, entrou no ensino 

médio.  

Envolvida em um relacionamento abusivo e sentindo-se “um peixe fora d’água”, pois 

não tinha amigos na escola, abandonou o terceiro ano ainda no início: “ninguém queria fazer 

trabalho comigo, e os professores não se importavam com meu desempenho”. Quando retornou, 

via EJA, sentiu-se acolhida: “Foram 3 meses de EJA, pouco, mas o suficiente pra ter sido o 

melhor de qualquer outro ensino pra mim”. Concluído o ensino médio, fez o Enem, inscreveu-

se no Sistema de Seleção Unificada - SiSU, concorrendo na cota L232. Selecionada, começou a 

cursar a Licenciatura em Filosofia. Tem enfrentado muitas dificuldades de saúde, por conta de 

uma doença que a faz faltar muitas aulas e financeiras, já que trabalha como Operadora de Caixa 

em um supermercado, ganha um salário bastante baixo e precisa cuidar dos pais idosos. Até o 

momento de revisão final da escrita da Dissertação não a conhecemos pessoalmente, apenas 

nos comunicamos via mensagens de e-mail ou WhatsApp. 

✓Amélia é casada e mãe de um menino. Nasceu em 1990, na cidade de Jaguari/RS, de 

família humilde. Os pais (ela faxineira e ele mecânico) se separaram quando a menina tinha 2 

anos de idade e ela foi morar em São Vicente do Sul/RS (cidade vizinha) com a mãe e a avó. 

Ingressou no ensino fundamental aos seis anos e concluiu essa fase com 13, sem reprovações. 

No ensino médio, rodou no primeiro ano e desistiu na metade do segundo: “já estava 

desanimada, trabalhava desde os doze anos em um supermercado”. Em busca de um trabalho 

melhor, foi morar em Florianópolis/SC. Os planos não deram certo e, em 2007, sem emprego, 

voltou para São Vicente do Sul/RS onde, na EJA, fez o segundo e o terceiro anos do ensino 

médio. 

Mudou-se para Santa Maria, foi trabalhar em outro supermercado, conheceu o esposo 

e, em 2010, teve seu filho. Em 2013, por conta do trabalho do marido, mudaram-se para 

Veranópolis/RS, mas foram já com vontade de voltar. Amélia tentou o vestibular em 2016, pelo 

Enem. Com a nota baixa obtida, dentre os cursos para os quais se inscreveu pelo SiSU, poderia 

cursar Pedagogia ou Educação Especial. Não entrou em primeira chamada e foi para a lista de 

espera, onde ficaria por pouco tempo. “Ser chamada me deu uma alegria sem fim, uma 

felicidade sem explicação. O Curso de Pedagogia não era exatamente o que eu queria, mas 

                                                           
32 Lei nº 12.711/2012, dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino 

técnico de nível médio e dá outras providências. É regulamentada pelo Decreto nº 7.824/2012. A cota L2 é 

reservada a candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, com renda familiar bruta per capita 

igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. 
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aprendi a gostar dele e a ter um olhar diferenciado e com admiração para com o Curso”, afirma. 

Já de volta a Santa Maria, ingressou no Curso de Licenciatura em Pedagogia no início de 2017, 

“sem acreditar muito ainda, pois a UFSM sempre foi um exemplo de universidade e me criei 

ouvindo falar que só entrava nela quem tinha boas condições financeiras”. 

Deparou-se com uma turma mista, de alunos mais novos e outros de mais idade do que 

ela. Tem dificuldades, mas conta com o apoio de colegas que a ajudam a continuar, “pois a 

vontade de desistir as vezes bate a nossa porta, mas nossa força e a busca pelos nossos sonhos 

é sempre mais forte”. Até o momento de revisão final da escrita da Dissertação não a 

conhecemos pessoalmente, apenas nos comunicamos via mensagens de e-mail ou WhatsApp. 

✓Arthur é natural de São Leopoldo/RS. Nasceu em 1992. Tem uma irmã. A mãe era 

costureira calçadista e o pai motorista de ônibus. Entrou para a pré-escola aos cinco anos e lá 

permaneceu por dois anos por recomendação da professora, segundo a qual ele estava “pouco 

maduro” para ir para a primeira série. Conta que “era uma criança um pouco diferente, tinha 

poucos amigos, na verdade não tinha amigos na pré-escola, eu ficava todos os recreios em um 

mesmo lugar, na mesma posição”. Gostava de legos33 e não tinha interesse por livros. 

Na primeira série, era uma criança de personalidade forte. A professora dizia que ele 

“sempre queria ter a última palavra”. Ainda assim, aprendeu a ler e a escrever no tempo médio 

da turma. Na quarta série foi aprovado com a condição de fazer reforço de matemática nas 

férias. Nesse período já ficava bastante sozinho, pois sua irmã havia casado e os pais 

trabalhavam fora o dia todo. Estudava somente na escola e os pais não tinham o hábito de revisar 

os cadernos ou procurar saber o que ele estava estudando. Começou nessa época “o fracasso 

das reprovações”. A quinta série trouxe nove professores (um para cada disciplina). Foi preciso 

repetir essa série por três vezes. Da sexta para a sétima série, passou junto com a turma dos 

repetentes e, na metade do ano, já estava praticamente reprovado e então desistiu.  

Com 15 anos de idade e sem estudar, lembrou-se de uma amiga que havia estudado na 

EJA. Procurou a escola, que era particular, e o pai, com esforço, financiou os estudos. Começou 

o semestre um tanto atrasado, mas ainda em tempo de ser aprovado no ensino fundamental. 

“Fui para a escola com vontade, sem sofrer humilhação por parte de outros colegas”. Com 

dezesseis anos iniciou o ensino médio regular, no noturno. “O nível de dificuldade de aprovação 

da escola era bem baixo e pouco exigente. Fui aprovado sem muita dificuldade até o terceiro 

ano, onde parei de estudar durante o serviço militar obrigatório”. Autodidata, havia aprendido 

muito sobre informática e ficou trabalhando no suporte em informática da unidade na qual 

                                                           
33 Brinquedo de peças que se encaixam permitindo muitas combinações. 
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serviu. Terminado o período obrigatório, em 2012, deu baixa e foi concluir o ensino médio na 

EJA, na mesma escola particular onde havia terminado o ensino fundamental, novamente 

financiado pelo esforço do pai, pois “queria fazer isso rápido”. 

Com o ensino médio concluído, cursou o Técnico em Eletrônico, no Serviço Nacional 

da Indústria (SENAI). Em 2014, desempregado, voltou a trabalhar como técnico em 

informática. Tentou abrir uma Microempresa Individual (MEI), fez dívidas e chegou em um 

momento que não sabia o que fazer. Resolvido a arriscar o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), obteve nota para entrar no Curso de Engenharia da Computação na Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) de onde tentou transferência para a UFSM, sem 

sucesso. No segundo semestre de 2017, resolveu cursar Matemática, na UFSM, com a nota do 

ENEM/2016. Ficou no Curso de Matemática até o segundo semestre de 2018, não teve nota 

para Engenharia da Computação e foi para o Curso de Redes de Computadores, mas continuou 

determinado a mudar para Engenharia da Computação. Durante os três primeiros Círculos 

Dialógicos, nos comunicamos via e-mail. Arthur participou ativamente do quarto encontro, 

virtual, na rede WhatsApp e, no quinto encontro, participou presencial e intensamente. Ao 

término dessa pesquisa (julho de 2019) noticiou que, finalmente, irá para o Curso de Engenharia 

da Computação no próximo semestre. 

✓Celina nasceu em 1983, é a filha do meio, tem uma irmã mais nova e dois irmãos, 

gêmeos, mais velhos. Teve uma infância boa, repleta de momentos felizes e com raros 

momentos tristes na escola municipal onde estudou. “Nessa escola, eu participava do grupo de 

teatro infantil, jogava basquete e xadrez, e cheguei a ser presidente do grêmio escolar”.  

Começou a trabalhar com 14 anos, no período comercial, como menor aprendiz em um 

escritório de advocacia. Nessa época, passou a estudar de noite e “aí já era... comecei a 

desvirtuar por assim dizer”. Teve um namorado, engravidou, casou, teve uma filha e separou-

se logo depois. Voltou para a casa dos pais e, atrasada nos estudos, para recuperar o tempo 

perdido, foi cursar o Supletivo, no ensino médio, em uma escola particular. “Essa fase não foi 

muito feliz, lembro de trabalhar e estudar muito, de muito choro de criança e de me sentir muito 

triste pela separação”. Demorou vários anos para tentar ingresso no ensino superior, mas então 

fez o vestibular e passou para o Curso de Direito na Universidade da Região de Joinville 

(UNIVILLE) em Santa Catarina. O patrão deu o auxílio financeiro necessário para cursar a 

faculdade. Depois de um ano conheceu o marido atual, militar, que logo foi transferido para 

Santa Maria/RS. Transferiu o Curso para a Faculdade Metodista dessa cidade, onde formou-se. 

Seguiu estudando e hoje é aluna do Programa Especial de Graduação (PEG), na UFSM. 
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O PEG é um programa criado para atender a demanda de formação pedagógica para 

profissionais que atuam, ou pretendem atuar, como professores na Educação Profissional, 

principalmente, Técnica de Nível Médio da Educação Básica.  A criação do PEG decorre, 

também, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), que prescreve, no 

artigo 62, a necessidade da formação, em Curso de Licenciatura, Graduação Plena, para atuar 

na Educação Básica.  

O encontro da pesquisadora-coordenadora e dessa coautoria foi quase por acaso. Aquela 

recebeu um pedido para responder a uma pesquisa de “Mestrado em Educomunicação”. Como 

havia feito contato com esse tema poucos dias antes, por um amigo que trabalha na área, ficou 

curiosa, respondeu a pesquisa e contatou a pesquisadora para saber mais sobre o tema. Durante 

o diálogo, ela contou que era formada em Direito e estudante do PEG (Programa criado para a 

formação de professores) e que fizera parte de seus estudos via supletivo. Conversamos 

(pesquisadora-coordenadora e orientador dessa pesquisa) e concordamos que ela poderia 

integrar o grupo da coautoria-participativa. Aceitou o convite de bom gosto e, via e-mail, 

participou dos três primeiros encontros. Participou, intensamente, do quarto encontro, virtual. 

Nos conhecemos pessoalmente no dia da defesa da Dissertação dela, antes do nosso quinto 

encontro dialógico. Celina participou desse quinto encontro também de forma virtual, devido a 

um problema de saúde que a impediu de estar presente. No sexto encontro, dia da Defesa dessa 

Dissertação, esteve presente.   

✓Luan – Não participou dos Círculos Dialógicos, nem compartilhou sua história.  

✓Carmem – Não participou dos Círculos Dialógicos, nem compartilhou sua história de 

vida. Alegando falta de tempo e muito cansaço, preferiu desistir de participar da pesquisa. Era 

a egressa de mais idade que consegui contatar (nasceu em 1952). 

Precisamos compreender que os silêncios, os cansaços da vida, por vezes, são maiores 

do que nossa disponibilidade, de forma que nos solidarizamos com os que silenciaram. Também 

esses nos levam à reflexão. Desejamos, apenas, que consigam continuar na jornada que 

iniciaram no Ensino Superior. Enviamos vibrações de força, coragem, compreensão.  

Contar um pouco das histórias de vida e formação das interlocutoras-coautoras e dos 

interlocutores-coautores da pesquisa, é uma forma de possibilitar voz a cada uma e a cada um. 

Vemos boniteza e sentimos felicidade ao ouvir depoimentos de estudantes da modalidade de 

EJA e/ou do programa Proeja salientando a receptividade com que foram acolhidos e inseridos 

nesses contextos.  

As falas dos egressos confirmam que o trabalho na EJA-Proeja, apesar de desafiador, 

por conta de bons educadores, pessoas competentes e apaixonadas pelo que fazem, por vezes, 
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pode até mesmo inspirar práticas mais humanizadas no ensino regular, na aplicação de uma 

pedagogia emancipatória, contextualizada e que atente para a singularidade de cada educanda 

e/ou educando. Importante, nesse aspecto, a fala do educador de EJA, Oliveira (2015, p. 36), 

para quem “só mesmo criando laços de afetividade no cotidiano da escola, tornando-a mais 

alegre possível, trazendo atenção, sorrisos e sonhos é que nós podemos ter uma escola mais 

humana”. Também é assim no contexto do Ensino Superior, no qual precisamos dar atenção 

especial para o momento da acolhida e para a permanência, para o dia a dia dos estudos 

acadêmicos até o sucesso dessa etapa. 

Compreender o contexto de vida das pessoas auxilia na compreensão de suas 

necessidades na acolhida e na permanência no Ensino Superior, por isso não podíamos nos 

furtar de contar um pouco de suas histórias de vida e formação, ainda que sob pena de alongar 

esse tópico da Dissertação. Por exemplo, a fala de Amélia dizendo que o Curso de Pedagogia 

não era exatamente o que ela queria, mas que aprendeu a gostar dele, nos chama atenção para 

algo importante: muitos acadêmicos não começam cursando o que querem, ingressam no curso 

possível pela nota obtida. Alguns entram já pensando em mudar de curso, como Arthur (que já 

mudou uma vez e continua firme na decisão de migrar para o Curso de Engenharia da 

Computação) e Amélia, no entanto, por vezes, acabam gostando da opção na qual entraram.  

Pensando nisso entendemos a necessidade de uma fala que apresente as possibilidades 

de cada curso logo nas primeiras semanas, a exemplo do que ocorreu no início desse ano de 

2019, na semana de acolhida de Pedagogia. Uma servidora da UFSM, Pedagoga e Coach 

Educacional, conversou com as e os ingressantes sobre as possibilidades de trabalho que o 

Curso de Pedagogia proporciona. Esse curso abre um leque de possibilidades de trabalho e de 

continuidade de estudos e isso é um estímulo para a permanência/conclusão. Outros cursos 

também possibilitam trabalhar com várias frentes, no entanto, estudantes que se encontram 

neles, por estarem em um curso que não foi sua primeira opção, desconhecem. Essa é uma das 

iniciativas do Centro de Educação que merecem ser repicadas para outras Unidades da 

Instituição. 

Entendemos que ninguém melhor do que as interlocutoras-coautoras e os interlocutores-

coautores da pesquisa, egressas e egressos EJA-Proeja, para nos dizerem a melhor forma de 

acolhimento na Universidade e o que seria o diferencial para a permanência até a conclusão dos 

estudos.  
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2.1 OS CÍRCULOS DIALÓGICOS: A IMERSÃO-EMERSÃO DOS TEMAS GERADORES 

A PARTIR DA LEITURA DA PALAVRA-LEITURA DE MUNDO DAS EGRESSAS E DOS 

EGRESSOS  
 

Desde as primeiras ideias de Paulo Freire e sua equipe da Universidade Federal de 

Pernambuco, nada precisa ser rígido no método. Ele não se impõe sobre a realidade, 

sobre cada caso. Ele serve a cada situação. O mesmo trabalho coletivo de construir o 

método, a cada vez, deve ser também o trabalho de ajustar, inovar e criar a partir dele. 

(BRANDÃO, 1981, p.38)  
 

Pensar a processualidade dos círculos dialógicos, que são a centralidade dessa proposta, 

não é uma tarefa fácil. É preciso tomar algumas precauções para não conduzir os encontros de 

acordo com nossas vontades ou pré-conceitos. Nesta pesquisa, após lançar a temática original, 

“a acolhida e a permanência de egressos EJA-Proeja no ensino superior”,  a partir do problema 

de pesquisa, deixamos fluir a conversa para que as temáticas geradoras pudessem emergir dos 

diálogos. As falas foram gravadas para posterior desgravação, assim, enquanto pesquisadora-

coordenadora do Círculo, foi possível dedicar atenção plena a cada participante, em movimento 

de escuta sensível-olhar aguçado. Para facilitar a compreensão sobre a dinâmica dos encontros 

dialógicos realizados, apresentamos um quadro síntese, para depois fazer os comentários sobre 

cada um desses encontros. 

 

Quadro 4: Quadro síntese dos encontros dialógicos realizados 
 

Quadro síntese dos encontros dialógicos realizados 

Encontros 

1º Círculo 

Dialógico 

(23.10.2018) 

Presencial 

2º Círculo 

Dialógico 

(21.11.2018) 

Presencial 

3º Círculo 

Dialógico 

(13.12.2018) 

Presencial 

4º Círculo  

Dialógico 

(fev/mar) 

Virtual 

5º Círculo 

Dialógico 

(11.04.2018) 

Presencial 

6º Círculo 

Dialógico 

(08.07.2019) 

Presencial 

Nº  partic. 4 3 4 8 4 14 

Músicas p/ 

dinamizar 

os 

encontros 

Daqui só se 

leva o amor 

(Jota Quest) 

Girassol  

(Kell Smith) 

Ciclo sem 

Fim (Rei 

Leão) 

 O olhar da 

inocência  

(Júlio 

Saldanha) 

Vídeo 

Motivac.: 

Experimen-

te o novo 

Temáticas 

que  

emergiram 

Acolhida-

permanência, 

procedência 

estudantil, 

origem/contex

to familiar 

Acolhida-

permanência, 

trajetórias 

escolares, 

interrupção 

dos estudos, 

decisão de 

voltar; pré-

conceitos em 

relação à 

universidade 

Acolhida-

permanência, 

desinforma-

ção, falta de 

comunicação 

 

Acolhida-

permanência

sonhos, 

objetivos, 

nivelamento 

básico 

Círculo 

Dialógico 

Defesa de 

Dissertação:

acolhida, 

permanência 

trabalho 

cooperativo, 

ser mais, 

viáveis 

possíveis 

O quarto encontro foi virtual, via WhatsApp, e ocorreu nos meses de fevereiro e março de 2019. 

O período de troca de e-mails foi de outubro de 2018 a julho de 2019. 

 

Fonte: Organizado pela pesquisadora-coordenadora.  
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É importante informar que os encontros presenciais tiveram a duração de 

aproximadamente duas horas e trinta minutos cada um, sempre incluindo um intervalo para 

lanche. De forma paralela aos encontros presenciais eram encaminhados e-mails para as 

interlocutoras-coautoras e para os interlocutores-coautores que não conseguiam se fazer 

presentes, seja por qual motivo fosse. 

No primeiro encontro foi entregue um pequeno caderno para anotações (do tipo diário 

de registro), sob inspiração das “folhas-fichas”, como eram chamadas as folhas nas quais cada 

participante fazia suas anotações na Teoria Pedagógica de Paulo Freire34. As anotações 

serviriam, mais tarde, para serem socializadas pelo grupo e para comporem o registro 

(re)criativo dos encontros. Na primeira folha de cada um dos cadernos distribuídos, foi escrito 

um poema de Mikhail Bakhtin (1961, p. 293)35 que diz: 

 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar de um diálogo: interrogar, 

escutar, responder, concordar, etc. Neste diálogo, o homem participa todo e com toda 

a sua vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, com o corpo todo, com 

as suas ações. Ele se põe todo na palavra, e esta palavra entra no tecido dialógico da 

existência humana, no simpósio universal. 

 

A intenção era deixar claro que estaríamos com a atenção plena nos diálogos, de forma 

a captar cada gesto, cada olhar, cada suspirar de cada participante, e desejávamos que pudessem 

também estar de corpo inteiro nessa tarefa de trazer para o grupo e para os diálogos tudo o que 

considerassem importante e que pudessem socializar. De acordo com Signor (2016, p.82), 

“algumas pessoas sentem-se mais à vontade falando, outras escrevendo, assim, com a 

possibilidade de dizer sua palavra de duas formas diferentes” os sujeitos coautores têm mais 

opções de inserir-se nos diálogos, seja em forma de palavras e presenças, ou de silêncios e 

ausências. Ressaltamos que nunca foi cobrada a entrega dos cadernos distribuídos, preferimos 

que cada um ficasse com o seu e ali fizesse seus registros em liberdade.  

Sobre a posição de pesquisadora-coordenadora nos Círculos Dialógicos, Henz; Freitas; 

Silveira nos orientam que não havia questionários ou roteiros prontos e pré-determinados nos 

Círculos de Cultura. Dessa forma, na perspectiva dialógica, é necessário fugir da ideia de 

pesquisa tradicional que se alimenta da oposição pesquisador/pesquisado. “Não se pretende 

coletar dados ou tratar as pessoas como objetos; a proposta pedagógica aponta as perspectivas 

do fazer, mas não como fazer, uma vez que cada realidade será regida por suas especificidades” 

(2018, p. 839). 

                                                           
34 Paulo Freire não gostava que chamassem seu sistema de ensino de “método”, assim, preferimos nos referir a 

“Teoria Pedagógica de Paulo Freire”. 
35 Russo, pesquisador da linguagem humana. 1895 - 1975. 
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Assim, a participação da pesquisadora-coordenadora nos Círculos foi de alguém 

implicado na pesquisa, participante, mas sem questionários, apenas como facilitadora para que 

as “experiências de vida e formação” (JOSSO, 2010b) de cada pessoa (inclusive as dela) 

pudessem permear os diálogos, emergindo, a partir deles as temáticas geradoras, nas quais 

iríamos imergir em nossa busca de inspiração para elaborar o constructo de intervenção a que 

nos propomos (o produto, exigência do Mestrado Profissional). 

Para chegar aos temas geradores, preliminarmente, no primeiro encontro, procuramos 

promover uma “ambiência de pertencimento” entre as e os integrantes do círculo dialógico. De 

acordo com o Professor Celso Ilgo Henz, orientador dessa pesquisa, é essa ambiência que 

possibilita o sentimento de pertença das coautorias-cooperativas ao grupo. À medida que se 

sentem parte integrante dele, empoderam-se da sua presença e do seu pertencimento, tomando 

consciência da importância da sua atuação na construção dos conhecimentos que serão 

desencadeados para crescimento-aprendizagem de todas e todos. Uma união é criada no grupo, 

que deixa de ser visto apenas como algumas pessoas reunidas em círculo e passa a ser uma 

equipe engajada num objetivo comum, qual seja, a construção coletiva e cooperativa do 

conhecimento através das rodas de diálogos.   

A busca por criar uma ambiência de pertencimento parte do pressuposto de que “os 

homens se educam em comunhão” (FREIRE, 2016e, p. 96). Isso, de acordo com Henz, encontra 

aportes em Josso, para quem “estes movimentos dialéticos e proativos podem ser assumidos 

como ‘pesquisa-formação’” (HENZ, In: HENZ; TONIOLO, 2015, p.20). A ambiência objetiva 

resgatar as memórias de vida e educação-formação de cada pessoa voluntária interlocutora-

coautora, identificando o que as vem constituindo gentes de saberes de experiências feitos36 

com um “algo” em comum, de forma que sintam-se à vontade para (com)partilhar desses 

saberes individuais em prol do coletivo e da auto(trans)formação de si, das outras e dos outros.   

A recepção ao grupo de participantes dos encontros dialógicos foi feita sempre com 

músicas especialmente selecionadas. Essas músicas foram também compartilhadas na troca de 

mensagens eletrônicas com quem não pode participar de forma presencial. No primeiro 

encontro dialógico, para promover uma ambiência de pertencimento, levamos a música “Daqui 

só se leva o amor”, do Jota Quest, que diz:  

 

                                                           
36 Saber de experiência feito ou mundo de experiência feito é uma expressão usada de acordo com a Pedagogia 

Libertadora de Paulo Freire. “Na obra Pedagogia do Oprimido, sem utilizar o termo, Paulo Freire critica a ideologia 

opressora que, fundada na descrença dos sujeitos, considera como incapazes, dissemina a absolutização da 

ignorância e fortalece a visão dicotômica entre os que sabem e os que não sabem”. (FREITAS, In Dicionário Paulo 

Freire, 2017, p. 365). 
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Viver tudo o que a vida tem pra te dar, saber, saber, em qualquer segundo tudo pode 

mudar. Fazer sem esperar nada em troca, correr sem se desviar da rota. Acreditar no 

sorriso e não se dar por vencido. Querer, querer mudar o mundo ao seu redor. Saber, 

saber que mudar por dentro pode ser o melhor. Fazer sem esperar nada em troca. 

Vencer é recomeçar. Quando o sol chegar, quando o céu se abrir, saiba que estarei 

aqui, aqui… (Composição: Márcio Buzelin / Marcos Túlio Lara / Paulinho Fonseca / 

PJ / Rogério Flausino)  

 

Comentamos37 a letra, especialmente no que refere que vencer é recomeçar, pois de 

recomeços todas e todos entendemos bem. Joana assim se manifestou: “Como diz a música, é 

preciso seguir um caminho, trilhar, caminhar e chegar. A gente não pode se desviar porque o 

outro acha isso ou aquilo. A gente pode ouvir e internalizar se realmente achar que serve; se 

não, é preciso continuar no foco”.  

Com a introdução dessa música, lembramos das nossas percepções sobre o significado 

de estudar em uma ou outra escola no ensino fundamental e médio, comentando sobre o status 

de ser parte de uma ou outra a depender da localização, da média escolar exigida para aprovação 

e do foco de ensino na continuidade ou não dos estudos no ensino superior. Ou seja, a 

importância da origem escolar no contexto da educação superior foi uma temática central nesse 

encontro e voltou, ainda que com menos força, nos demais encontros realizados. As 

interlocutoras-coautoras e os interlocutores-coautores lembraram que, estando na universidade, 

somente admitiam a origem estudantil (EJA-Proeja) quando feitas perguntas diretas: “onde é 

que tu fizeste o ensino médio que não viu tal coisa? Na EJA, desculpe!” (Dorian, 1º Círculo). 

O relato trouxe para essa pesquisadora-coordenadora uma sensação de cobrança por 

procedência, o que foi confirmado pelas coautoras e pelos coautores.  

Na sequência, emergiram outras temáticas: origem familiar, contexto de nascimento, 

sentimentos em relação à família, esperanças e sonhos. A origem familiar humilde e os 

históricos de lutas pela sobrevivência e/ou problemas de relacionamento, bem como o fato de 

sermos estudantes de ensino público e enfrentarmos dificuldades para permanecer ou nem 

sempre termos alguém acompanhando nosso desenvolvimento escolar, perpassaram os 

diálogos. Também a percepção de que nossas mães e nossos pais acreditam no poder dos 

estudos para proporcionar melhores condições de vida, pode ser percebida. Dessa forma, 

ressaltamos, desse primeiro encontro, a temática da cobrança por procedência e da crença no 

poder dos estudos como instrumento de transformação das condições de vida. 

                                                           
37 Participei, junto com as coautoras e os coautores, como integrante (além de pesquisadora-coordenadora) de 

todos os Círculos Dialógicos, com elas e eles compartilhei minha história de vida, o percurso estudantil, o ingresso 

na faculdade... 
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No segundo encontro, recebemos o grupo com a música Girassol, de Kell Smith, que 

diz: 

Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar, por isso todo dia eu me 

preocupo em fazer a coisa certa e mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece 

adiantar. Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas. Me diz se 

ainda passa um medo de não ser o melhor de mim e se a gente se cobra menos em 

algum momento disso aqui, me diz. Quando já não sei qual é a direção e tudo que faço 

é seguir meu coração, então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei 

qual é a direção e tudo que faço é seguir meu coração, é por instinto que eu encontro 

a luz, sou girassol. Eu quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir, mas pra 

dar certo sei que tenho que acordar tomando atitude, o tempo não me espera só porque 

quero jogar tudo pro ar. 

 

A escolha dessa música foi inspiradora. Vários comentários foram tecidos a partir da 

escuta dela. A compositora-cantora foi muito feliz na escrita da letra, demonstrando 

sensibilidade e realismo. “Realmente, cada um de nós enxerga a partir da altura que ousa 

escalar. Não basta querer ver um lindo pôr-do-sol; para que aconteça, você precisa ir até onde 

ele pode ser visto. Somos a medida do nosso esforço”, foi o comentário de Joana. Temos certeza 

de que ela não estava falando de meritocracia, mas do esforço que temos que fazer todos os dias 

para recomeçar, para vencer nossos medos e nossos cansaços. “Quando não tem sol, os girassóis 

se voltam uns para os outros; da mesma forma que fazemos agora, enquanto refletimos juntos” 

lembrou a pesquisadora-coordenadora em sua interlocução. “Ninguém pode nos dizer a direção. 

O que sempre podemos fazer é ouvir a voz do nosso coração, da nossa consciência”, apontou 

Dorian.  

Concordamos que, quando não sabemos para onde ir é mesmo por reflexão e escolha 

que encontramos a direção. Ninguém enxerga por ninguém. Quem quer a vista, precisa subir. 

Cada dia nos cobramos mais e tememos não conseguir, pois, mesmo fazendo nosso melhor, às 

vezes, parece não adiantar. Como diz a música, “eu quero aquela vida que a gente inventa antes 

de dormir”, o balanço do dia, os planos que se renovam, mas, como nos aponta Anderson, “sei 

que tudo depende da minha atitude, o tempo não espera”.  

Essa música foi pensada para que pudéssemos lembrar do percurso e das dificuldades 

para chegar até a universidade. Inspirados pela canção, a conversa prosseguiu e foi “natural” 

falar das trajetórias escolares, dos motivos de interromper os estudos, da decisão de voltar e do 

caminho trilhado, ou seja, resgatar um pouco da história e dos contextos em que estivemos  

inseridas e inseridos, nos programas EJA-Proeja e/ou no ensino regular.  

A temática que emergiu com mais intensidade foi sobre os pré-conceitos, formados 

durante a jornada, sobre como seria a universidade. “Quando eu cheguei aqui eu imaginava algo 

bem diferente, um outro mundo. Nem sei bem o que eu imaginava, mas era alguma coisa 
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extraordinária”. (Joana. 2º Círculo). É realmente assim, escolas mais elitistas preparam, desde 

a mais tenra idade, para o ingresso no ensino superior. No entanto, escolas dos bairros mais 

periféricos, não demonstram muita atenção a esse aspecto. Poucas vezes é salientada a 

importância dessa fase formativa como preparação para uma continuidade, para um ir além nos 

estudos, de forma que o ensino superior, nesses contextos, quase sempre é visto como uma 

utopia, algo extraordinário e inacessível. 

Com a democratização do ensino superior, via criação de programas de cotas e/ou 

ingresso via ENEM, estudantes das classes populares conseguiram ascender ao ensino superior, 

ainda que não tivessem preparação (e sequer acreditassem ser capazes) para essa realidade. 

“Quando tu chegas aqui a primeira semana é só festa, música, euforia e tu pensa: bha, a 

universidade é muito mais do que eu imaginava, meu Deus, melhor impossível”. (Joana. 1º 

Círculo). Depois, aos poucos o despreparo no ensino fundamental e médio aparecem em forma 

de dificuldades ocasionadas pela defasagem de conteúdos base para essa etapa, que vão somar-

se à falta de vivências proporcionadas pelo acesso à cultura, a lugares diferentes, entre outros 

fatores, trazendo de volta o conhecido sentimento de desamparo aprendido. 

Para o terceiro Círculo, a música escolhida foi ‘Ciclo sem fim”, do filme Rei Leão. 

  

Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol, há mais coisas 

para ver, mais que a imaginação, muito mais que o tempo permitir. E são tantos 

caminhos pra se seguir e lugares pra se descobrir e o sol a girar sobre o azul deste céu 

nos mantém neste rio a fluir. É O Ciclo Sem Fim, que nos guiará. A dor e a emoção, 

pela fé e o amor, até encontrar o nosso caminho neste ciclo, neste ciclo sem fim (Edu 

Lobo). 

 

Todos concordamos que essa música nos apresenta um mundo de possibilidades, um 

ciclo evolutivo que nos move sempre para a frente. A medida em que nos damos conta de que 

podemos ser mais, nos colocamos em marcha rumo à concretização de todos os inéditos viáveis 

que ousamos sonhar. A música guiou os diálogos para o ingresso, lembrando como foi a 

acolhida. Foi apenas a semana dos bichos? O que foi oferecido como recepção? Levou a refletir, 

também, sobre as condições de permanência e as vivências com colegas e docentes no ensino 

superior.  

Da acolhida, ficou a lembrança das festas, do tour pelo campus, “onde vão apontando o 

que tem, usando siglas que tu nem sabe o que é, e dão informações que serve para isso e aquilo, 

e mostram os departamentos, e para que servem, dando muita informação em curto espaço de 

tempo.” (Joana. 3º Círculo). Juntos refletimos, em diálogo problematizador, se o repasse de um 

grande volume de informações em uma única semana pode ter o poder de fazer com que 
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acadêmicas e acadêmicos se sintam acolhidas e acolhidos. Se esse volume de informações é 

realmente absorvido. Concluímos que seria necessário repassar as informações de forma 

gradual e progressiva, em sala de aula, com possibilidades de fazer anotações, ou que as 

informações fizessem parte de um tipo de “banco de dados”, acessado via Moodle ou Portal do 

Aluno e, aí sim, estariam disponíveis e acessíveis. 

O desafio que se coloca é repensar as maneiras de acolher estudantes para que essa 

acolhida seja mais efetiva. Os benefícios oferecidos (principalmente a quem deles necessita) 

precisam ser bem divulgados. Um exemplo é a existência do Núcleo de Apoio ao Estudante 

(Anima). De acordo com os relatos das coautoras e dos coautores dessa pesquisa, poucos 

estudantes sabem que esse núcleo oferece os serviços de uma psicopedagoga para auxiliar em 

casos de fobias ou dificuldades de aprendizagem, por exemplo. A coautora Joana conta que 

soube do benefício por uma colega que estava sendo atendida. Lembra de ter perguntado, na 

época, “mas de onde que tu conseguiste isso? Eu não sabia que tinha. Porque nunca ninguém 

falou que tinha isso. Eu precisei tanto, teria me ajudado muito”.  

A principal temática que emergiu desse encontro foi mesmo essa: a necessidade de 

melhorar o acesso a informações por docentes e discentes. Dizemos isso pela percepção das 

egressas e dos egressos de que também docentes nem sempre sabem sobre os benefícios ou as 

possibilidades oferecidas a discentes. O papel dos Diretórios Acadêmicos e da Pró-Reitoria de 

Assistência Estudantil é fundamental para evitar que benefícios deixem de ser usufruídos por 

quem necessita pelo fato de desconhecerem sua existência. Estudantes cotistas, principalmente, 

podem gozar de vários benefícios e as informações sobre eles precisam estar disponíveis e 

acessíveis. Precisam ser amplamente divulgadas. Não podemos partir do pressuposto de que 

quem precisa do benefício é quem deve descobrir, por si só, que ele existe. 

Um sistema eficiente de repasse de informações evitaria situações tais como a relatada 

pela interlocutora-coautora Joana que somente no sétimo semestre descobriu que, se agendasse, 

tinha direito a refeições no turno inverso ao seu turno de estudos: “Até descobrir que temos 

direito e irmos atrás, não temos nada, mesmo já tendo comprovado uma situação de carência 

que permitiu ingressar por cotas”. 

O quarto encontro (virtual, via grupo no WhatsApp, bastante participativo e ativo 

durante os meses de fevereiro e março de 2019) foi uma fase preparatória para o quinto. Fizemos 

um tipo de brainstorming (explosão de ideias) para a construção do conhecimento sobre as 

formas de acolhida e ações pontuais para a permanência no ensino superior. Alguém escrevia 

sua ideia e logo vinham os comentários sobre ela, dizendo se já tinham visto ou participado de 

algo semelhante e como havia sido a experiência. Esse encontro foi transcrito, fala por fala, 
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para que cada ideia fosse dialogada e melhor compreendida no quinto encontro, presencial, 

visando saber se seria ou não considerada uma questão a compor a Agenda de Planos de 

Acolhida e Permanência, o constructo de intervenção desse trabalho.  

Nosso quinto Círculo Dialógico Investigativo Auto(trans)formativo aconteceu no dia 11 

de abril de 2019. Desse encontro, participou presencialmente pela primeira vez o interlocutor-

coautor Arthur. Depois de nos apresentarmos a ele e de o conhecermos um pouquinho mais, 

ouvimos a música “O olhar da inocência”, composta pelo cantor e compositor Santiaguense, 

Júlio Saldanha, cuja letra nos diz: 

 

Os olhos desses meninos enxergam ao seu redor, assas nos seus cavalos e um mundo 

bem melhor. Não sabem, esses meninos, que o tempo vai lhes roubar os seus flertes 

de taquara, que nunca mais vão voltar. Os olhos desses meninos vão transbordar qual 

um rio, verão que as vezes se pegam olhando para o vazio. Vão brilhar na noite escura, 

também tiritar de frio. Os olhos desses meninos jamais irão se apagar, vão buscar 

outros caminhos, outras tropilhas domar. Sem ter asas que os levem onde a inocência 

mandar. Então os pobres meninos terão que ser domadores, domar o próprio destino, 

amansar os corredores para não ficarem na estrada, sem ter lugar pra chegar. Tantos 

de a pé que vagueiam, sem ter raiz pra fincar. 

 

Depois da música, o silêncio persistiu. Enquanto pesquisadora-coordenadora, me senti 

inspirada a dizer que essas meninas e esses meninos, egressos EJA-Proeja, interlocutoras-

coautoras e interlocutores-coautores dessa Dissertação de Mestrado, com suas vivências, com 

seus saberes, “enxergam ao seu redor”, sabem o que os subjetiva, conhecem as dores e as 

alegrias de realizarem sonhos. Olhando mais fixamente, vemos lágrimas em “olhos que 

transbordam qual um rio” e, por vezes, “ficam perdidos, vagueiam olhando para o vazio”. 

Então, precisam se reinventar, “buscar outros caminhos”, enfrentar novos desafios, tomar as 

rédeas do destino nas mãos e construir para si o futuro almejado. Nosso desejo é contribuir para 

que sejam bem acolhidas e acolhidos quando chegam e que recebam condições para ficar, 

firmes como se raízes tivessem, até o sucesso na jornada de auto(trans)formação.  

Dessa forma, imergimos e emergimos em diálogos sobre sonhos, sobre ter objetivos e 

enfrentar desafios; principalmente, sobre o sentimento de despreparo compartilhado pelas 

egressas e pelos egressos, ocasionado pela falta de alguns conteúdos base lá do ensino 

fundamental e médio, que não foram estudados na EJA-Proeja, devido ao tempo encurtado de 

estudos, que não consegue contemplar tudo o que o ensino regular oferece. Arthur relatou que 

quando voltou para concluir o Ensino Fundamental na EJA, “tinha parado na 6ª série, faltava a 

sétima e a oitava, ou seja, dois anos, e pude fazer tudo em um semestre. Isso era chamado de 

segunda etapa do ensino fundamental”. Isso tem impactos no ensino superior, conforme nos 

conta o interlocutor-coautor Anderson: “É muito comum ouvir de professores que isso ou aquilo 



68 
 

eles não vão falar porque é conteúdo que foi visto no ensino fundamental e médio. Na 

Matemática senti muito o impacto em cálculo I e II, porque me faltava o básico”.  

Dessa temática surge a proposição de programas de nivelamento de estudos, via cursos 

(que podem ser ofertados via EaD ou disponibilizados no Portal do Aluno), com auxílio de 

professores, técnicos ou estudantes veteranos. Mais do que culpabilizar, trata-se de buscar 

alternativas. Essa e outras propositivas que emergiram nos diálogos virtuais, via WhatsApp, 

serão melhor explanadas no último capítulo, reservado para apresentar o constructo de 

intervenção.  

Nesse encontro verificamos a pertinência ou não de cada propositiva, dialogando se a 

considerávamos significativa, viável de implementação e com possibilidades de proporcionar 

uma acolhida ainda melhor e condições de permanência no ensino superior. Deixamos, no final 

desse encontro, o convite para participação na Defesa da Dissertação, nosso sexto e, 

possivelmente, último encontro no âmbito dessa pesquisa. A pretensão do convite foi divulgar 

a sistematização, ou seja, o “registro recreativo” do trabalho feito. Essa divulgação também será 

feita pelo envio do link de publicação do trabalho de Dissertação nos anais da UFSM. 

Os Círculos Dialógicos, tanto os presenciais quanto os virtuais, foram fundamentais para 

a concretização da proposta dessa Dissertação; mostraram-se um excelente instrumento de 

trabalho para que as temáticas geradoras de nosso estudo pudessem emergir nos diálogos 

problematizadores com o grupo de participantes coautoras e coautores e se constituíssem em 

processos de auto(trans)formações intersubjetivas e cooperativas.  

Na mesma dialética, entre o “caminhar para si” e a leitura dos contextos da EJA-Proeja 

e dos Cursos de Licenciatura da UFSM, pudemos construir uma Agenda de Proposta de Planos 

de Acolhida e Permanência. Se institucionalizados, na íntegra ou apenas algumas das propostas, 

ou se forem guardados, como desafios para outros momentos, ainda assim, certamente farão 

uma diferença positiva na transição das egressas e dos egressos desses programas ao Ensino 

Superior, bem como na acolhida e na permanência de todos os estudantes que chegarem a esse 

nível de ensino e até a conclusão dessa etapa. 

 

[...] cada situação é uma situação e coisa alguma é melhor para um círculo de cultura 

- para a comunidade à qual o círculo se abre - do que aquilo que a sua gente descobre, 

com o próprio trabalho, que é bom, que amplia o diálogo, que favorece uma leitura 

crítica da realidade social e uma leitura correta da língua, que é parte desta realidade. 

(BRANDÃO, 1981, p.38) 

 

Para a elaboração do constructo de intervenção, ou seja, para a construção da Agenda 

de Proposta de Planos de Acolhida e Permanência de egressos EJA-Proeja no ensino superior, 
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ouvimos cada estudante participante tentando compreender suas necessidades. Vivenciamos 

juntos o diálogo rigoroso, pela escuta sensível e pelo olhar aguçado, com olhos e ouvidos de 

amor.  

Henz (2015, p.22) ensina que “a compreensão das palavras pronunciadas, dos 

desvelamentos e dos significados construídos cooperativamente, precisam reconhecer as 

vivências de cada participante dentro de seus diferentes contextos sócio-histórico-culturais”. 

Assim, na mediação dos diálogos, foi preciso compreender os contextos e as subjetividades de 

cada participante dos Círculos Dialógicos, mantendo a atenção constante, o olhar aguçado e a 

escuta sensível para com a dinâmica das conversações do grupo, assumindo um enfoque 

hermenêutico, ou seja, olhando para além das palavras ou das teorias e vendo o ser integral,  

buscando compreendê-lo na sua singularidade. 

E assim, em diálogo participativo, com as pessoas interlocutoras-coautoras dizendo a 

sua palavra, foi possível visualizar um “plano de palavra”, conforme ensinou Paulo Freire, e 

que será mostrado, nesta Dissertação, em forma de constructo de intervenção, ou seja, o produto 

do Mestrado Profissional, a Agenda de Planos de Acolhida e de Permanência. 

 

2.2 ESTADO DO CONHECIMENTO: DA TEMÁTICA ORIGINAL AOS NOVOS 

CAMINHOS DE PESQUISA 

 

La investigación nos ayuda a incrementar el conocimiento y a obtener conclusiones 

sobre la realidad, los fenómenos y los hechos que observamos; nos ayuda a analizar 

la relación que se establece entre los elementos que configuran una determinada 

situación educativa y, muchas veces también, a tomar decisiones sobre cómo 

intervenir en dicha situación para mejorarla (GONZÁLEZ, 2007, p. 11). 

 

 

Em nossas trajetórias, deixamos marcas, pegadas, sinais de nossa passagem. Unimos 

nossas vidas com outras vidas, compartilhamos caminhos e descobrimos, num clarão, novas 

maneiras de olhar paisagens muitas vezes antes olhadas; mas, não vistas. É com esse 

sentir/pensar/agir que buscamos nos inspirar e aprender com nossos pares.  

Com o objetivo de incrementarmos o conhecimento e compreendermos melhor os 

fenômenos observados, para, assim, decidir com mais propriedade por onde andar/navegar foi 

intentada a pesquisa sobre a presente temática. Conhecer pesquisas já realizadas ajuda a apontar 

o que foi/está sendo produzido de conhecimento, permitindo uma melhor compreensão e 

constituindo-se, assim, em um aporte teórico de sustentação aos argumentos utilizados na 
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escrita da Dissertação. Dessa forma, com vistas a aprender com outras leituras de 

palavramundo, apresentamos essa revisão sistemática de teses e dissertações. 

Um dos motivos que despertou na pesquisadora-coordenadora o desejo de cursar um 

Mestrado Profissional foi a necessidade de melhor atuar no contexto da Educação de Jovens e 

Adultos, visto a atuação como docente voluntária na disciplina de Língua Portuguesa, 

especificamente, com aulas de leitura e interpretação de textos para esse público do ensino 

fundamental em uma escola pública da periferia de Bagé. Assim, o projeto de pesquisa 

apresentado para concorrer a uma vaga no Mestrado trouxe o título “EJA como instrumento de 

inclusão social: um olhar freireano sobre a docência na EJA e sobre as modificações provocadas 

nos discentes na alfabetização”.  

As leituras de Paulo Freire (2015b, p. 53) também motivaram a intensão de estudo, no 

desejo de ser sujeito da história e não apenas objeto dela. Assim, o problema de pesquisa 

daquele projeto inicial considerava a deficiência (incluímo-nos nisso), na formação de docentes 

para atuar junto à Educação de Jovens e Adultos, pois só recentemente os Cursos de Pedagogia 

iniciaram a abordar essa temática. 

Ao elaborar o Estado do Conhecimento, já no primeiro semestre do Curso, foi possível 

perceber que essa era uma temática já bem explorada. Tanto é assim que na pesquisa junto ao 

repositório CAPES, no período de 2009 a 2017 (recorte temporal que tomou como base a data 

de assinatura do Decreto Nº 6.755, de 29/01/2009, revogado pelo Decreto nº 8.752, de 2016), 

usando o descritor “Pedagogia dialógica. Formação de professores. Educação de jovens e 

adultos” retornaram 987.168 resultados. Isso trouxe várias reflexões.  

A partir de então, intentamos um novo processo de busca por uma temática, mas ainda 

pensando nas pessoas que iniciam ou dão continuidade aos estudos já na fase adulta; e, 

considerando o fato de sermos38 servidores de Universidades Federais, engajados com o Ensino 

Superior. Então, desejando que a pesquisa pudesse contribuir para a melhoria dos processos 

nesse nível de ensino, passamos a nos perguntar: “Se a EJA-Proeja pretendem ser programas 

inclusivos e em face do fenômeno da juvenilização e da tentativa de democratizar o acesso ao 

ensino superior, quantos egressos dessa modalidade e desse programa estão cursando o Ensino 

Superior? Como são ali recebidos? São oferecidas condições de permanência?  

Com a nova temática em mente, fizemos outra pesquisa nos bancos de trabalhos 

encontrando pouquíssimos escritos a respeito, assim como são poucas as notícias de estudantes 

                                                           
38 Pesquisadora-coordenadora e Professor-orientador dessa Dissertação. 
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de ensino superior egressos de EJA-Proeja. Então, a partir desse retorno, reelaboramos o projeto 

de pesquisa desenvolvido nessa Dissertação.   

A primeira pesquisa que intentamos foi na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) com recorte temporal 2013 a 2018. Usamos os descritores egressos EJA 

AND acesso AND ensino superior e voltaram 36 resultados Só um tinha relação, mas não direta, 

com a temática.  Esse trabalho de dissertação, cujo autor é Rubenilson Cerqueira de Natividade, 

tem como título: “Juventude, Educação e Desenvolvimento: o caso do Paranoá e as Políticas 

Públicas de acesso ao Ensino Superior no Brasil contemporâneo”. Foi escrito em 2014 e 

apresentado ao Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília – 

CEAM/UnB, na área de concentração Desenvolvimento e Políticas Públicas. Teve como 

objetivo analisar as políticas públicas de acesso ao ensino superior no Brasil que são ofertadas 

para os jovens no atual cenário nacional, a partir de uma realidade específica: a juventude 

concluinte do Ensino Médio do Paranoá. Uma pesquisa qualitativa e quantitativa, fundamentada 

no levantamento bibliográfico sobre o tema e em entrevistas focais que buscou compreender se 

as políticas públicas de acesso ao ensino superior atendem às expectativas dos jovens 

concluintes do Ensino Médio público do Paranoá. O trabalho não referia egressos 

EJA/PROEJA, e sim jovens concluintes do ensino médio. 

Modificamos, então, os descritores e fizemos uma nova pesquisa, desta vez usando 

acesso AND permanência AND EJA AND PROEJA AND ensino superior. Voltaram 7 

resultados; porém, nenhum deles tinha relação com a temática de estudo que estávamos 

propondo. A terceira tentativa foi com os descritores acesso AND egressos AND “educação de 

jovens e adultos” AND ensino superior. Obtivemos 26 resultados, mas sem relação direta com 

a temática. Por fim, utilizamos os descritores egressos AND educação de jovens e adultos AND 

ensino superior. Dessa vez, vieram 77 resultados com as mais variadas temáticas, nenhuma 

relacionada com o objeto específico de estudo. 

Na sequência dos trabalhos de levantamento de produções acadêmico-científicas 

relacionadas à acolhida e permanência de egressas e egressos EJA-Proeja no ensino superior, 

passamos a pesquisar na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), usando recorte temporal de 2013 a 2018 e os descritores egressos educação de jovens 

e adultos AND acesso AND “ensino superior”. Obtivemos, em resposta, 15 resultados, dos 

quais selecionamos três trabalhos.  

✓Mulheres da EJA: Entre sonhos e desafios da continuidade na escolarização de alunas 

da rede municipal de Seropédica - RJ, da mestranda Nina de Paula Martins Monteiro de Souza, 

do ano de 2015. De acordo com a autora é relevante o número de alunas da EJA interessadas 
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em dar continuidade nos estudos e até de alcançar o Ensino Superior, muitas vezes visto como 

utopia. Assim, se propôs a analisar como alunas da rede municipal de ensino de Seropédica, na 

Baixada Fluminense, enxergam sua escolarização anterior e atual, na perspectiva das relações 

de gênero que permeiam as relações de poder em nossa sociedade, no sentido de conhecer suas 

expectativas e desejos, caminhos já trilhados e os que vislumbram trilhar, rumo à continuidade 

(ou não) do processo de escolarização. Na conclusão deste trabalho a autora ressalta o desejo 

de continuidade dos estudos das estudantes pesquisadas, mas não fala se esse desejo chegou a 

concretizar-se. Essa constatação corrobora nossa pesquisa afirmando a vontade de egressos de 

programas de educação de jovens e adultos darem continuidade aos estudos.  

✓Egressos da EJA no curso de Administração Pública EAD/FaPP/UEMG: Uma análise 

dos fatores motivacionais da interrupção e retomada das trajetórias escolares e a continuidade 

dos estudos em nível superior na EAD, do acadêmico Adálcio Carvalho de Araújo, da 

Universidade do estado de Minas Gerais, ano de 2016. Araújo dedicou-se a compreender os 

fatores envolvidos nas escolhas de quatorze estudantes, egressos da EJA, que se matricularam 

no ano de 2014, no Curso de Bacharelado em Administração Pública (EAD), da Faculdade de 

Políticas Públicas “Tancredo Neves” da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). O 

autor destaca que o incentivo da família e dos professores da EJA motivaram a continuidade 

dos estudos; e a escolha da modalidade EAD se deu pela flexibilidade no uso do tempo e por 

não terem outra opção disponível. Isso vem ao encontro da nossa pesquisa, pois comprova as 

dificuldades enfrentadas pelas pessoas que fazem dupla jornada de trabalho para conseguirem 

se manter estudando. Ressaltamos que essas dificuldades são agravadas no ensino presencial 

pela questão do deslocamento 

✓Estudantes Adultos do Ensino Superior: Interações estabelecidas com os pares, de Ana 

Maria Jesuina Barbieri Vassoler, da Universidade Federal de Campinas, defesa no ano de 2013. 

A intenção da autora foi descrever e analisar em estudantes adultos ingressantes na graduação, 

a frequência e o conteúdo das interações com os pares nos campos acadêmico e social e sua 

relação com as variáveis pessoais dos participantes: sexo, idade, turno do curso, exercício de 

atividade remunerada, e semestre do curso. Ela afirma que “os resultados do presente estudo 

auxiliam na compreensão do comportamento dos estudantes adultos do ensino superior em 

relação às interações com os pares, possibilitam ampliação do conhecimento sobre esse aluno 

e contribuem com políticas e ações de intervenção” (p.8).  

Essa pesquisa é interessante por mostrar quão difícil é para os egressos de programas de 

educação de jovens e adultos inserirem-se no ambiente acadêmico, onde sentem-se, muitas 

vezes, em desvantagem pela defasagem frente a colegas que estudaram no ensino regular, 
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situação também relatada pelo grupo de interlocutores-coautores da Dissertação que ora 

apresentamos. 

Propositadamente, deixamos para falar no repositório de teses e dissertações da UFSM 

neste momento por entendermos que é de suma importância na análise a que nos propomos. 

Integrantes do Grupo Dialogus estão concluindo ou já concluíram a pós-graduação em nível de 

Mestrado ou Doutorado utilizando a metodologia de trabalho dos Círculos Dialógicos 

Investigativo-auto(trans)formativos. Além disso, temas como a Modalidade EJA, o Programa 

Proeja e a educação popular, também abordados em nossa pesquisa, já o foram por algumas 

dessas pessoas, motivo pelo qual fizemos a leitura e o estudo dos escritos delas. 

Resumidamente, abordamos quatro trabalhos de Dissertação, de integrantes do grupo Dialogus, 

da UFSM, que muito contribuíram para a compreensão geral dessa temática de estudo:  

✓“A auto(trans)formação permanente e a pedagogia de educação popular: 

Entrelaçamentos possíveis entre a práxis educativa escolar e a realidade dos estudantes” 

(SIGNOR. 2016). Signor realizou sua dissertação inserida no ambiente de uma escola estadual 

de educação básica do interior do Rio Grande do Sul que trabalha com o viés da educação 

popular, utilizando uma metodologia de temas geradores sob a perspectiva de Paulo Freire.  

A pesquisa, nascida da vivência direta do cotidiano da escola, foi caracterizada como 

um estudo de caso do tipo participante, por privilegiar um contexto específico e por estar a 

autora inserida no referido contexto. Desenvolveu-se com a realização de Círculos Dialógicos 

Investigativo-formativos, o que provocou, “entrelaçamento entre a auto(trans)formação 

permanente e a pedagogia de educação popular para construir aproximações entre a práxis 

educativa escolar e o contexto dos estudantes” (p.17).   

Dos seis capítulos que estruturam a pesquisa, destacamos a dinamização dos Círculos 

Dialógicos como epistemologia da auto(trans)formação e do fazer pedagógico; o universo da 

pesquisa, com o entrelaçamento da escola pública e da pedagogia da educação popular, capítulo 

no qual nos diz que “a indisciplina e a indiferença em muito nascem do descaso e da distância 

que, geralmente, as aulas têm do cotidiano” (p. 105); a auto(trans)formação permanente como 

experiência geradora de sentido, capítulo no qual tece reflexões sobre o inacabamento da 

professoralidade e sobre a necessidade de estar permanentemente em processo de formação.  

Signor nos diz que “perceber o papel da escola diante de uma sociedade que é opressora, 

que nega aos seres humanos suas condições de humanidade, condicionando-os a números, 

violentando-os em sua dignidade, é algo necessário e urgente nos dias atuais” (p. 160). Signor 

nos alerta sobre a importância da formação continuada, um sem-fim de aprendizados 

necessários em função também das mudanças de todos os dias, nossas e dos seres humanos 
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todos, que nos obrigam a mantermos uma atitude de querer e estarmos abertos para 

compreendermos a maneira de sentir/pensar/agir (HENZ, 2003) das outras pessoas também. 

Registramos que, algum tempo depois de estudar essa dissertação, tivemos a 

oportunidade de conhecer a escola em que o trabalho foi realizado e ver de perto a forma 

amorosa e diferenciada com que atuam, característica das gentes que a compõem. Assim, o 

conhecimento teórico e a prática também puderam “entrelaçar-se”, enriquecendo, 

sobremaneira, a pesquisa que ora intentamos desenvolver, pela compreensão maior do universo 

escolar e de como podemos, sim, fazer a diferença em nossos quefazeres. 

✓“Ensinando e aprendendo com projetos temáticos: um desafio para a formação 

permanente de educadores da Educação de Jovens e Adultos” (OLIVEIRA. 2015). Oliveira 

aceitou o desafio de “integrar as leituras de mundo dos jovens e adultos nos trabalhos com 

projetos temáticos, tornando as relações eu-tu mais alegres e participativas” (p. 13), temática 

que “nasceu em decorrência do trabalho diário em sala de aula” (p. 25), classe de EJA de uma 

escola pública de Santa Maria. O trabalho foi realizado com base nos saberes de vida dos 

educandos e utilizou a metodologia dos Círculos Dialógicos Investigativo-formativos.  

A estrutura do trabalho é composta por 5 capítulos, que contam sua trajetória de vida, 

objetivos do trabalho e abordagem metodológica escolhida. Fala dos projetos temáticos, do 

compartilhamento dos conhecimentos por docentes e discentes e dos desafios de trabalhar com 

esses projetos.  

A modalidade EJA necessita de uma postura que esteja pautada no diálogo crítico e 

humanizador, na construção do conhecimento de acordo com os anseios e dificuldades 

dos sujeitos envolvidos. Na construção da cidadania, com leitura e opinião próprias 

para que eles sejam capazes de intervir e transformar sua realidade, tornando-a 

melhor, em comunhão com o outro e em um encontro dialógico, aberto e humilde. 

(OLIVEIRA, 2015, p.89) 

 

A leitura dessa dissertação fez com que nos questionássemos sobre quem são esses 

jovens egressos de EJA, quais são seus medos, suas preocupações, seus anseios, suas crises e 

suas expectativas? Quais suas dificuldades, seus sonhos, seus desejos e suas esperanças? Sem 

saber minimamente essas respostas, como criar um programa que realmente os acolha e os 

atenda em suas necessidades?  Essa leitura também nos permitiu conhecer um pouco mais as e 

os estudantes de EJA. Concordamos com Oliveira quando diz que é preciso escutar histórias e 

vivências para saber como trabalhar com elas e eles. 

✓“Interfaces entre ensino médio regular e a juvenilização na EJA: Diálogos, 

entrelaçamentos, desafios e possibilidades sobre quefazeres docentes” (FREITAS. 2015). 

Freitas nos conta que buscou aprofundar, no Mestrado, os estudos sobre a Educação de Jovens 



75 
 

 
 

e Adultos, modalidade composta por homens e mulheres que buscam a formação exigida pelo 

mundo do trabalho, mas terminam abandonando a escola, repetidas vezes, por não disporem de 

tempo, ou ainda, por não terem suas necessidades atendidas e, muitas vezes, por não terem 

sequer expectativas de vida.  Um dos objetivos específicos da pesquisa foi “conhecer, na voz 

dos educadores, o perfil dos estudantes do Ensino Médio da Modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos das escolas participantes da pesquisa” (p.59). Após apresentar os contextos do estudo, 

os sujeitos coautores e a abordagem teórico-metodológica dos “Círculos Dialógicos 

Investigativo-formativos, utilizada para a interpretação e compreensão das falas” (p.63), a 

autora apresenta os temas geradores selecionados e trabalhados na pesquisa; dentre eles, o 

ensino de conteúdos e/ou aprendizagem significativa e o processo de juvenilização da EJA. 

Freitas estudou autores tais como Josso, Charlot, Brandão, Freire, Henz, Arroyo, Carrano, 

Imbernón e Garcia. 

A Dissertação traz, ainda, uma interessante abordagem sobre o ensino médio brasileiro 

e seu histórico excludente e elitista, o que é confirmado com o depoimento de um dos educandos 

ouvidos que diz “Eu não tenho mais sonho nenhum. Eu não quero nada. O que vier está bom. 

Se eu conseguir concluir já estou no lucro” (p.101). Esse sentimento é realmente inquietante e 

não é um caso isolado, faz parte do sentimento de muitas outras e muitos outros estudantes, o 

que pudemos comprovar durante a docência com o público EJA.  

Sobre a juvenilização de estudantes de EJA, por várias razões abordadas no texto de 

Freitas, fica a impressão de que muitos docentes do ensino médio regular consideram essa 

modalidade “não como um espaço de aprendizagem, mas como uma válvula de escape para 

excluir das salas de aula do ensino regular aqueles que não estão nos padrões estabelecidos pela 

sociedade dominante” (p. 114). 

Como leciona Freitas, “tão importante quanto o direito à escola, é o direito a uma 

educação de qualidade, que seja significativa, e que possibilite, em um espaço de encontro e de 

partilha de saberes, a auto(trans)formação de homens e mulheres” (p. 159). Entender o processo 

de educação no ensino médio e a juvenilização de estudantes de programas de educação de 

jovens e de adultos é fundamental para a compreensão da ascensão de pessoas egressas de EJA-

Proeja ao ensino superior.  

✓“A formação inicial de professores das licenciaturas para Educação de Jovens e 

Adultos no ensino médio: Desafios e possibilidades” (KAUFMAN. 2015). Kaufman escreveu 

sobre a formação inicial das acadêmicas e dos acadêmicos das licenciaturas da UFSM, quiçá 

futuras professoras e futuros professores da Educação de Jovens e Adultos, que optaram por 

fazerem seu estágio supervisionado nessa modalidade do ensino. Em sua pesquisa, utilizou a 



76 
 

metodologia dos Círculos Dialógicos Investigativo-formativos virtuais, sendo uma das 

primeiras, talvez a primeira pesquisadora a utilizar essa metodologia de forma virtual. A autora 

pode constatar a dificuldade de articulação teoria/prática e a necessidade de aprofundar a 

abordagem da modalidade EJA nos cursos de licenciaturas da UFSM. 

Kaufman estruturou sua dissertação em cinco capítulos, sendo que em um deles lançou 

um olhar sobre a Instituição (UFSM) e seus cursos de licenciaturas, recorte sobre o qual também 

nos debruçamos em nossa pesquisa. Em outro capítulo a autora contextualiza a EJA na história 

e estuda a legislação pertinente a essa modalidade, leitura também bastante oportuna.  

Interessante notar que a percepção das39 acadêmicas das licenciaturas da UFSM que 

fizeram seus estágios supervisionados na EJA/Ensino Médio, comentada pela autora, foi no 

sentido de que “até hoje a EJA reveste-se de preconceitos e rótulos, sendo considerada uma 

escolarização mais fácil e aligeirada” (p.81). Esse é, exatamente, o sentimento das pessoas 

egressas EJA, acadêmicas e acadêmicos das licenciaturas, frente a seus colegas e professores. 

Sentem-se envergonhadas/envergonhados e diminuídas/diminuídos perante colegas que 

fizeram o ensino fundamental e médio em escolas de educação regular, acreditando mesmo que 

o estudo em EJA-Proeja é uma escolarização mais fácil e aligeirada.  

Essa percepção de Kaufman também é afirmada por Jesus Filho40 quando afirma que na 

realidade da EJA podemos encontrar “um quadro de escolarização curta, aligeirada, de baixa 

qualidade, e que não dá aos seus concluintes as condições necessárias para disputar, com 

igualdade, uma vaga em uma universidade” (JESUS FILHO, 2013, p.13). 

Reafirmamos a importância do estudo desses e de outros trabalhos de integrantes do 

“Grupo Dialogus: Educação, Formação e Humanização com Paulo Freire” e de estudantes de 

outras Instituições para nossa escrita. Apesar de tratarem a EJA e o Proeja a partir de óticas 

diferentes, eles nos inspiram e nos movem em direção à concretização desse trabalho de 

dissertação.  

Dentro da temática investigada, em momento posterior ao estudo do Estado do 

Conhecimento, o orientador dessa pesquisa falou sobre a Dissertação de Jesus Filho (2013). 

Buscamos esse trabalho e pensamos ser importante citá-lo e trazer suas contribuições.  

✓“Contrariando a sina - Da Educação de Jovens e Adultos ao ensino superior: 

escolaridades exitosas de alunas-trabalhadoras”. Rubem Teixeira de Jesus Filho. Dissertação 

de Mestrado. Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Educação, 2013. Esta pesquisa 

buscou encontrar explicações para casos de escolaridade prolongada de estudantes que 

                                                           
39 Havia somente mulheres estagiando no contexto dessa Dissertação. 
40 Falaremos sobre esse trabalho logo na sequência. 
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cursaram alguma etapa de sua trajetória acadêmica na modalidade de EJA e conseguiram 

ingressar em algum curso superior de graduação presencial na UFG, superando “todas estas 

dificuldades e fazendo uma trajetória prolongada e exitosa” (p.14). 

Utilizou as contribuições de autores franceses, como Lahire (1997) e Forquin (1995), 

que realizaram estudos sobre trajetórias estendidas de escolarização de indivíduos das camadas 

mais populares da sociedade. Da literatura brasileira, utilizou as contribuições de Portes (2001), 

Viana (2007), Nogueira (2000), entre outros. A metodologia foi o estudo de caso, de abordagem 

qualitativa. Foram enviados questionários para 211 alunos com idade acima de 30 anos 

matriculados na graduação da UFG e feitas três entrevistas semiestruturadas com as alunas que 

se encaixaram no perfil da pesquisa.  

O autor constatou a necessidade de uma base de estruturas consideradas fundamentais 

no apoio aos estudantes na superação das dificuldades que se apresentam na caminhada ao 

ensino superior, tais como o apoio da família, um suporte econômico (geralmente advindo do 

trabalho), as relações interpessoais e a disposição e dedicação em relação à importância da 

escolarização e em relação ao tempo necessário para conquistar os objetivos. 

Essas constatações são realmente importantes e fazem parte de uma gama de 

possibilidades de ações que podem ser institucionalizadas para melhor acolher as pessoas 

egressas de programas de educação de jovens e adultos. Como mencionamos, nas pesquisas 

realizadas, encontramos trabalhos com enfoques diferentes, o que comprova o ineditismo da 

temática que abordamos. Por ser tão pouco explorada, se torna desafiadora e faz com que seja 

preciso fazer o caminho enquanto se anda. 
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3 CONSTITUIÇÃO FEDERAL: A EDUCAÇÃO COMO DIREITO DE TODAS E 

TODOS  

 

Figura 8: Ter olhos para ver o mundo como um inédito viável 

 

Fonte: SOUSANIS. (2014, p.152). 

 

 

Às vezes nem há casa: é só o chão. Mas sobre o chão quem reina agora é um homem 

diferente, que acaba de nascer: porque unindo pedaços de palavras aos poucos vai 

unindo argila e orvalho, tristeza e pão, cambão e beija-flor, e acaba por unir a própria 

vida, no seu peito partida e repartida, quando afinal descobre num clarão que o mundo 

é seu também, que o seu trabalho não é a pena que paga por ser homem, mas um modo 

de amar - e de ajudar o mundo a ser melhor. (MELLO, 1964. In Freire, 1967). 

 

A pesquisa documental e normativa é vital, já que é necessário conhecer o arcabouço 

legal sobre a temática que nos propomos a desenvolver. Assim, nesse primeiro tópico, por ser 

a lei maior de nosso Estado Democrático de Direito, apresentamos o estudo da Constituição 

Federal de 1988, no que diz respeito à Educação como direito de todas e todos.  

Dia 22 de abril do ano de 1500, essa é a data oficial de “descobrimento” do Brasil; a 

data que marca o início de nossa colonização. Deixamos, nesse dia, de ser um povo livre e 
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estamos, há mais de 500 anos, vivendo como povo colonizado. Enquanto povo, ainda não fomos 

capazes de renascer livres e prontos para espalhar a boa-nova. Sabemos que, para a 

consolidação de um Estado Democrático de Direito, precisamos da proteção de um arcabouço 

legal que nos ampare. Sabemos também que, dentre outras garantias, a proteção ao direito à 

educação é de fundamental relevância para termos autonomia e crescermos enquanto nação. 

Nosso Sistema Educacional nunca foi incentivado por nossos colonizadores 

portugueses; herança disso é que, do início, com a formação dada pelos padres jesuítas, até hoje 

tivemos muitos tropeços, bastantes retrocessos e poucos avanços, se comparados com os países 

de colonização espanhola. Pereira (2015) confirma isso quando explana sobre a universidade 

brasileira, cuja estrutura “mostrou-se muito tímida durante o período colonial, em muito devido 

ao legado da colonização lusa que não investiu nesse segmento em sua colônia, diferente do 

observado na colonização espanhola” (p. 89).   

Por exemplo, na vizinha Argentina, já em 1918, os estudantes protestavam para 

melhorar a qualidade da instrução de nível superior, mais especificamente, para melhorar a 

qualidade da extensão universitária e da pesquisa científica. Podemos ler no “Manifesto da 

Juventude Argentina de Córdoba aos Homens Livres da América do Sul”41 uma importante 

lição, a de que em um lugar de estudantes não se exercita a autoridade: “mandando, sino 

sugiriendo y amando: Enseñando. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y 

el que aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Toda la educación es una 

larga obra de amor a los que aprenden” (Códoba, AR. 1918).  

Nesse documento, entre outras coisas importantes e atuais, está escrito que em uma 

Universidade, por exemplo, não se exercita a autoridade mandando, e sim, sugerindo e amando: 

ensinando. Pois, se não existe um vínculo entre o que ensina e o que aprende, todo ensino é 

hostil e infecundo. Diz ainda que toda a educação é uma obra de amor aos que aprendem 

(tradução livre da pesquisadora-coordenadora). Para a interlocutora-coautora Joana, a educação 

é herança: “a única coisa que tu vais levar e que tu podes deixar para teus filhos é a educação. 

Então, investe em ti! A educação é o pensar o amanhã” (1º Círculo). 

Os estudantes do país vizinho manifestavam esse conhecimento em um tempo em que 

sequer tínhamos um Sistema de Ensino Superior funcionando adequadamente. Somente em 

1920 teríamos, no Brasil, uma universidade com cursos variados (no Rio de Janeiro) e, ainda 

assim, somente para uma elite. Conforme Pereira (2015), citando Marlene Ribeiro (1999:101), 

“pode-se dizer que, de uma certa maneira a universidade brasileira nasceu tardia, 

                                                           
41 Disponível em https://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/manifiesto-liminar. Acesso em 09/03/2019. 

https://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/manifiesto-liminar
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descaracterizada e ultrapassada”. Pereira explica a que se referem os termos: tardia, em relação 

aos países de colonização espanhola; descaracterizada, por não abrir mão de suas 

particularidades; e ultrapassada, por utilizar o ensino livresco.  

Isso mostra quão grande é o atraso temporal do nosso ponto de partida educacional e o 

quanto precisamos nos esforçar para recuperar o tempo perdido. Somos um país que sequer 

conseguiu, até hoje, erradicar de vez o analfabetismo e continuamos a expulsar nossos 

candidatos a estudantes pela exclusão social. A imagem criada pelo historiador José Murilo de 

Carvalho, e da qual nos lembra Pereira (2015, p. 69), sobre sermos “uma ilha de letrados em 

meio a um mar de analfabetos”, continua fazendo parte da realidade do Brasil. Basta olharmos 

o número de pessoas que ingressam no sistema de ensino e o número que chega a concluir uma 

graduação, para perceber que os concluintes são uma minoria privilegiada. 

No entanto, temos uma Constituição Federal que, desde 1988, garante a todas e a todos 

o direito à Educação. Partimos desse ponto, neste capítulo, para entender o que preconiza nosso 

arcabouço legal sobre esse tema, pelo qual temos lutado, “fronte a fronte”, por muitas “horas 

de total ternura” (MELLO 1964, In Freire, 1967). Neste capítulo e no seguinte, faremos 

comentários acerca do arcabouço legal que normatiza a educação em nosso País. Assim, 

pensamos ser interessante apresentar um quadro síntese, relacionando os principais marcos 

legais que serão abordados. 

 

Quadro 5: Marcos Legais sobre o tema geral “Da Educação” 
 

Marcos Legais sobre o tema geral “Da Educação” 

Esfera Marcos Legais que serão abordados 

Federal 

Constituição Federal/88; EC 14/1996; EC 53/2006; EC 59/2009; EC 85/2015; 

Lei 13.632/2018; Lei 13.415/2017; Lei 13.005/2014; Lei 12.711/2012; Lei 

11.741/2008; Lei 11.892/2008; Lei 11.096/2005; Lei 9.394/1996; Lei nº 3.834-

C/1960; MP 7.46/2016; Decreto 7.824/2012; Decreto 6.096/2007; Decreto 

6.095/2007; Decreto 5.840/2006; Decreto 5.800/2006; Decreto 5.478/2005; 

Resolução CNE/CP 2/2015;  Resolução CNE 4/2010; Resolução 1/2000; 

Parecer CNE/CEB 11/2000; Portaria 2.080/2005. 

Estadual Lei 14.705/2015-PEE. 

Municipal Lei 6.001/2015-PME; Lei 5.950/2014; Resolução 33/2014. 

UFSM Portaria nº 156/2014; Parecer nº 031/2011; Resoluções nº 11/2007 e 006/2011.  
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora-coordenadora. 

 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) apresenta o direito à educação como sendo um 

direito de todas e todos, apesar de sabermos que a concretização desse direito implica vontade 

política, como nos lembra Freire: “Educação, saúde e segurança são problemas que implicam 
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uma vontade política. Eu não tenho dúvida nenhuma que, se você tem uma vontade política, 

necessariamente o dinheiro vem”. (2014a, p. 398). 

A Seção I do Capítulo III da CF/88 traz o título “Da Educação”, tratando-a, no artigo 

205, como sendo um direito de todas e todos e um dever do Estado e da família e que será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Diz ainda que esse direito visa ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para a cidadania e à sua qualificação para o 

trabalho. Um tripé muito bem estruturado, ou seja, desenvolvendo-nos plenamente seremos 

capazes de exercer a cidadania e estaremos qualificadas(os) para o trabalho, não apenas para 

cumprir ordens, mas para tomar decisões, para ousar Ser mais, agindo em prol do 

desenvolvimento da sociedade e do progresso do país, deixando de ser massa de manobra.  

Dentre os Direitos Sociais, ali previstos e explícitos no artigo 6º42, está o Direito à 

Educação. Ousamos dizer que todos os direitos elencados no artigo citado estão entrelaçados 

entre si, no mesmo nível de importância, pois quem não tem moradia, ou alimentação, ou 

qualquer um dos demais direitos sociais previstos não terá condições plenas de educar-se, ou 

de exercer sua cidadania e menos ainda de qualificar-se.  

Sendo uma norma meramente programática, depende de recursos públicos e da criação 

e implementação de Políticas Públicas pelo Poder Executivo ou, até mesmo, pelo Legislativo 

para fazer-se cumprir. Apesar disso, trata-se de um rol meramente exemplificativo, o que 

impede sua judicialização caso algum desses direitos não seja garantido por nenhuma política 

pública. Romualdo Portela de Oliveira43, da Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo, nos lembra que quando esse direito é negado, pela ação ou omissão do Poder Público, 

podem ser acionadas a Promotoria de Justiça e a Defensoria Pública, mecanismos introduzidos 

no ordenamento jurídico para a efetivação de direitos e para a proteção aos desamparados, mas 

muito pouco utilizados pelos que realmente necessitam, visto desconhecimento mesmo de sua 

possibilidade. 

Também o inciso IV do artigo 7º da CF/88 refere a educação, ainda que indiretamente, 

ao dizer que o salário mínimo deve atender às necessidades básicas da família, dentre elas, as 

despesas com educação, demonstrando a importância da garantia desse mínimo ao cidadão 

brasileiro. 

                                                           
42 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição (BRASIL, CF/88). 
43 Trabalho apresentado na XXI Reunião Anual da ANPEd, Caxambu, setembro de 1998, baseado na tese de 

doutoramento do autor intitulada “Educação e cidadania: o Direito à Educação na Constituição de 1988 da 

República Federativa do Brasil”. O Direito à Educação na Constituição Federal de 1988 e seu restabelecimento 

pelo sistema de Justiça. Revista Brasileira de Educação. Mai/Jun/Jul/Ago 1999. Nº 11. 
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Apesar das muitas discussões do mundo do Direito, sobre se os direitos sociais devem 

ou não ser incluídos entre as cláusulas pétreas, por sua ligação com os direitos humanos e com 

o princípio da dignidade da pessoa humana, esses sim consagrados pela doutrina e pela 

jurisprudência como cláusulas merecedoras da proteção contra as instabilidades políticas a que 

somos todos submetidos a cada troca de governo ou mesmo durante o mandato de um ou outro 

político no poder, esses direitos não são assim reconhecidos.  

Essa é uma pauta de luta que merece ser engendrada, já que o Brasil assinou vários 

tratados internacionais que reconhecem os direitos sociais como sendo direitos fundamentais. 

Exemplo disso é a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), cujo artigo 22 prevê os 

direitos sociais indispensáveis à dignidade a todo ser humano, como membro da sociedade. 

Outro exemplo nessa normativa é o artigo 26, que prevê o direito à instrução gratuita pelo 

menos nos graus elementares e fundamentais. Também o Pacto de São José da Costa Rica 

(1969) reserva um capítulo especialmente aos direitos econômicos, sociais e culturais e prevê, 

no artigo 26, o desenvolvimento progressivo, incluindo o direito à educação.  

Seguindo com o direito à Educação na CF/88, o artigo 22 traz como competência 

privativa da União, no inciso XXIV, legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional; 

e no artigo 23 diz ser “competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à 

pesquisa e à inovação” (com redação dada pela EC nº 85/15); significando, assim, que todos os 

entes públicos, e não apenas alguns, devem estar engajados para proporcionar à população o 

previsto na Lei.  

Neste contexto é importante ressaltar o teor da Emenda Constitucional nº 14, de 1996, 

que “modifica os artigos 34, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e dá nova redação ao art. 

60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. Importante também a Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006, que “dá nova redação aos arts. 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da 

Constituição Federal e ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”; essa é 

a maior emenda no campo educacional, já que altera oito artigos. Sobre os artigos 208, 211 e 

212, bem como o artigo 60 do ADCT, todos eles já sofreram duas modificações cada um em 

seu texto original.  

As modificações versam sobre direitos e assistência educacional, fixando a 

obrigatoriedade e o mínimo exigido de aplicação de receitas de impostos para a educação; o 

regime distributivo das receitas entre os entes federados e a organização do Sistema Federado 

de Ensino; a gratuidade na oferta; a educação infantil e creche; a valorização do magistério; os 

recursos para financiamento educacional (manutenção e desenvolvimento da educação básica) 
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e FUNDEB. A redação original do inciso I do artigo 208, com a redação dada pela EC nº 14/96 

passou a assegurar a oferta obrigatória e gratuita inclusive aos que não tiveram acesso na idade 

própria. O artigo 60 do ADCT, com a redação dada pela EC nº 53/2006, fixou um prazo de 

quatorze anos mais à destinação de parte dos recursos previstos no artigo 212 à manutenção e 

ao desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da 

educação; assim, o prazo segue até 2020.  

Os artigos 198, 204 e 206 da CF/88 deram origem à criação de conselhos de políticas 

públicas no âmbito da saúde, assistência social e educação, nos três níveis de governo. No artigo 

206 são explicitados, em 8 incisos, os princípios base para ministrar o ensino. Dentre eles, no 

inciso primeiro, figura a garantia da igualdade de condições para o acesso e a permanência na 

escola; nos demais incisos, encontramos outras garantias, também de suma importância, tais 

como a liberdade de aprender, ensinar e pesquisar (inciso II), o pluralismo de ideias (inciso III), 

a gratuidade do ensino público (inciso IV), a valorização dos profissionais da educação (inciso 

V), dentre outros. Ressalto a intenção do legislador ao tentar garantir não só o acesso como 

também a permanência das pessoas na escola; necessário se faz não só chegar aos bancos 

escolares, como, também, permanecer até que a formação seja suficiente para garantir 

condições de cidadania e qualificação para o trabalho, ou seja, garantir o direito fundamental à 

dignidade.  

No livro “Reinventando Freire no Século XXI, Carlos Alberto Torres (2008, p.50) fala 

sobre a cidadania dizendo que ela “não é somente uma questão de status e papel que se adquire 

por nascimento ou adoção. A verdadeira cidadania exige um conjunto de virtudes cívicas, entre 

as quais sobressaem a tolerância e o espírito de solidariedade”. As instituições educativas 

precisam atentar para isso quando planejam seus Projetos Pedagógicos. 

O destaque ao artigo 207 fica por conta da relativa autonomia dada às universidades, 

desde que obedeçam ao princípio de indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. 

Dentre os deveres do Estado, listados no artigo 208, ressaltamos a garantia da progressiva 

universalização do ensino médio, por conta da possibilidade de acesso ao ensino superior, e a 

inclusão dos portadores de deficiência na rede regular de ensino, incisos II e III, sem desmerecer 

os demais, todos de grande relevância. O artigo 211, que prevê o regime de colaboração e deixa 

claro quem atua prioritariamente em cada nível de ensino, também merece atenção especial. 

Em novembro de 2009, a EC nº 59 acrescentou o § 3º ao art. 76 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias para reduzir, anualmente, a partir do exercício de 2009, o 

percentual da Desvinculação das Receitas da União incidentes sobre os recursos destinados à 
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manutenção e ao desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da CF/88. As alíquotas 

previstas na EC nº 59 passaram a ser de 12,5 % (doze inteiros e cinco décimos por cento) no 

exercício de 2009, para 5% (cinco por cento) no exercício de 2010, e nulo no exercício de 2011. 

Esta emenda, deu nova redação aos incisos I e VII do art. 208 da CF/88, de forma a prever a 

obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos e ampliar a abrangência dos programas 

suplementares para todas as etapas da educação básica. Por fim, deu nova redação também ao 

§ 4º do art. 211, ao § 3º do art. 212, referentes à previsão de obrigatoriedade da universalização 

do ensino, e ao caput do art. 214, com a inserção neste dispositivo do inciso VI.  

O artigo 214 da CF/88 é o que define que será a lei quem estabelecerá o Plano Nacional 

de Educação que irá assegurar o ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades. Dentre 

as modalidades temos a Educação de Jovens e Adultos e dentre os níveis, a Educação Superior: 

 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o 

objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e 

definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 

federativas [...] (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009). 

 

O Plano Nacional de Educação, que entrou em vigência no dia 26 de junho de 2014 e 

valerá até junho de 2024, deve ter o condão de conduzir, dentre outros fatores, ao previsto nos 

incisos do artigo 214 da CF/88, ou seja, à erradicação do analfabetismo e à universalização do 

atendimento escolar, sonho que tanto esperançamos enquanto profissionais da educação; a 

melhoria da qualidade do ensino; a formação para o trabalho; a promoção humanística, 

científica e tecnológica do País; e o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos 

em educação como proporção do produto interno bruto (este último item previsto no inciso VI, 

incluído pela citada EC nº 59/2009. 

   

3.1 A LDB Nº 9.394/96 E AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

 

A educação não é uma mercadoria disponível no mercado a quem possa pagar, não é 

um serviço prestado em troca de alguma perspectiva de lucro e, sobretudo, não deve, 

apenas, estar associada a demandas instrumentais de formação de mão-de-obra para o 

competitivo mercado de trabalho (PEREIRA, In: ZITKOSKI; MORIGI. 2011, p. 25). 

 

A Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB44), ou “nova 

LDB”, como é chamada por alguns, detalha princípios e encaminha orientações gerais. Traz a 

                                                           
44 Neste item, quando referirmos apenas “LDB”, estamos falando da Lei nº 9.394/96. 
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ideia de educação como direito social, assegurado a todas as brasileiras e a todos os brasileiros 

e viabilizado pela escola, numa tarefa compartilhada entre Estado e sociedade. Os Princípios 

do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho, estabelecidos nos incisos I a VII do art. 206 da CF/88, são 

ampliados na LDB (art. 3º, inciso I a XI). A LDB define dois níveis para a educação escolar: A 

Educação Básica (art. 22 a 28), que é uma atribuição dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, e é composta pela Educação Infantil (art. 29 a 31), pelo Ensino Fundamental (art. 

32 a 34) e pelo Ensino Médio (art. 35 e 36); e a Educação Superior (art. 43 a 57). 

De acordo com a CF e com a LDB, a Gestão da Educação Nacional se expressa através 

da organização dos sistemas de ensino federal, estaduais e municipais e das incumbências da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Isso sob diferentes formas de 

articulação entre as instâncias normativas, deliberativas e executivas do setor educacional, pelo 

setor público e privado, sendo tarefa compartilhada pelo Poder Público. A LDB de 1996, que 

foi a primeira das leis da educação a atribuir incumbências às unidades de ensino, destaca o 

papel articulador e redistributivo da União em relação às demais unidades federadas (art.8º). 

Segundo a LDB, a elaboração e a execução de uma Proposta Pedagógica é a primeira e a 

principal das atribuições da escola, devendo sua gestão escolar orientar-se para tal finalidade. 

A Proposta Pedagógica é o documento orientador e articulador da escola, definindo caminhos 

e rumos de acordo com o que a comunidade busca que se agregue em seu entorno.  

O artigo 12 da LDB, respeitadas as normas comuns, traz as incumbências dos 

estabelecimentos de ensino e suas relações com a comunidade, articulando-se com as famílias 

e com a comunidade escolar e criando “processos de integração” entre esses e a sociedade. 

Traz, ainda, a incumbência de informar pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento 

dos alunos e a fase de execução da proposta pedagógica. O artigo 14 é um exemplo de gestão 

que se pretende democrática ao permitir que os sistemas de ensino definam normas de acordo 

com suas peculiaridades. No artigo 15, é assegurada uma relativa autonomia escolar 

(pedagógica e administrativa) e de gestão financeira, desde que observadas normas gerais de 

direito financeiro público.  

A LDB reserva uma de suas seções, a Seção V, para falar sobre a Educação de Jovens e 

Adultos. O caput do artigo 37 prevê que “a educação de jovens e adultos será destinada àqueles 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade 

própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida” (Redação 

dada pela Lei nº 13.632, de 06/03/2018).  
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Sobre essa expressão “educação ao longo da vida”, a partir da Lei nº 13.632, ela passou 

a ser exibida em três momentos distintos da LDB: no inciso XIII do artigo 3º lemos “a garantia 

do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida”. Depois, a expressão é repetida no 

artigo 37 (já referido) e volta uma terceira vez no § 3º do artigo 58 com a seguinte redação: “A 

oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e 

estende-se ao longo da vida”. A leitura dessa expressão na letra da lei em três momentos 

distintos do mesmo dispositivo legal, a princípio, parece não ter relação; mas, será mesmo 

assim? O inciso XIII do artigo 3º fala somente de “educação e aprendizagem”; já o artigo 37 

fala em “educação de jovens e adultos” e o § 3º do artigo 58 está a referir “educação especial” 

todas sendo ministradas ao longo da vida.  

A princípio, pensamos que as pessoas não querem permanecer na escola ao longo de 

suas vidas; afinal, a educação escolar é somente parte da vida, uma parte bastante importante, 

mas que deveria ter começo, meio e fim. É preciso que se ocupem outros espaços ao longo da 

vida que não somente a sala de aula. Assim, é preciso cuidado com essa expressão, devendo ser 

entendida como sinônimo de educação inclusiva ao longo da vida, garantindo que também as 

pessoas com deficiência ou aquelas que não tiveram oportunidade de estudar quando eram 

crianças possam ser acolhidas nos programas de educação de jovens e adultos, ainda que 

estejam já em idade avançada.  

Essa alteração, de março de 2018, na LDB que foi promulgada em 20 de dezembro de 

1996, não foi a única. Da mesma forma que pudemos perceber nos artigos da CF, isso ocorre 

com a maioria das leis. A LDB já sofreu inúmeras alterações em seu texto original. Uma outra 

alteração significativa e anterior a que mencionamos foi aprovada no Congresso Nacional pela 

MP nº 746, que deu origem à Lei nº 13.415, sancionada em 16/02/2017, e reformou o ensino 

médio. A partir dessa reforma, um documento chamado Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) está sendo editado e deve explicitar quais disciplinas serão obrigatoriamente 

ministradas nas escolas. No site do MEC45, podemos ler que: 

 

Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 

9.394/1996), a Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das 

Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas 

públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em 

todo o Brasil. A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se 

espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. 

Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos propósitos que 

direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção 

de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

                                                           
45 Disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/, acesso em 29/05/2018. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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Isso é o que está posto. No entanto, a LDB não tem mecanismos suficientes para 

proteger a educação da gana mercadológica. O mundo capitalista viu, nesse segmento, uma 

oportunidade de lucro e investiu pesado nessa possibilidade, baseando o modo econômico de 

mercado na organização dos modos de vida, como alerta Freire (2016d, p. 113), para quem 

“Um princípio fundamental pauta este caminho único proposto pela ideologia de mercado: a 

transformação de todas as coisas, inanimadas ou vivas, em elementos passíveis de 

mercantilização.”  Parece mesmo que tudo, todas e todos estão à venda. 

Ainda assim, a intenção do legislador está posta na Lei e a Lei está vigendo. Ainda que 

sejamos céticos e estejamos já descrentes das palavras bonitas que não refletem a realidade, é 

preciso esperançar. Sabemos que, se muito já foi feito, muito há ainda por fazer e imensos são 

os desafios a superar; acumulam-se problemas de infraestrutura, de capacitação de pessoas, 

faltam materiais, a maioria das bibliotecas ainda são apenas depósitos de livros, há professores 

sobrando em algumas áreas do conhecimento, e faltando noutras, os salários são baixos e 

desestimulantes. Muitos incentivos são direcionados para o setor privado enquanto ao público 

cada vez são reservados menos recursos. Enfrentar os desafios demanda coragem política e 

técnica. Além disso, políticas educacionais são desafios a longo prazo que precisam do 

engajamento de todos os atores educacionais.  

Quanto às Diretrizes Curriculares Nacionais, elas trazem princípios éticos, políticos e 

estéticos para a educação básica como um todo. A Base Nacional Comum Curricular normatiza 

as aprendizagens essenciais que estudantes precisam desenvolver durante as etapas da 

Educação Básica. A Educação de Jovens e Adultos está inserida nesse nível da educação 

nacional. Desde 2002 a Educação de Jovens e Adultos não é objeto de proposta curricular 

específica, devendo seguir o estipulado para a Educação Básica de modo geral, sendo que as 

devidas adequações devem ser feitas por estados e municípios. Isso é visto com muita 

preocupação por alguns e como uma oportunidade por outros.  

Quando da edição da MP (746/2016) sobre a reforma do Ensino Médio e aprovação da 

BNCC do Ensino Fundamental foi dito que o objetivo de não tratar a modalidade separadamente 

foi não estigmatizar o público da EJA, retirando-o da educação regular. E, ainda, que na LDB 

a modalidade está incluída na educação regular e, como tal, foi considerada no conjunto dos 

direitos de aprendizagem de todas e todos. Na intenção dos formuladores da BNCC, a EJA 

deveria “dialogar” com as outras modalidades. As diretrizes operacionais para EJA, duração 

dos cursos, idade mínima para ingresso e educação à distância, foram publicadas em 2010, na 

Resolução nº 3, mas as diretrizes curriculares para esse público são as da Educação Básica. 

Diante dessa falta, alguns estados e municípios têm publicado suas propostas para EJA. 
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Os que se preocupam com a falta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA na 

Base Nacional Comum o fazem em função das diferenças que observam neste público em 

relação às/aos estudantes do ensino regular. São estudantes que trabalham e não tiveram 

oportunidade de estudar quando eram mais jovens ou são jovens que vem de um histórico de 

fracasso escolar com muitos anos de repetência. A nenhum desses públicos o ensino maçante 

de conteúdos interessa, o que (se feito) pode resultar em mais evasão.  

Os profissionais mais otimistas acreditam que o fato de não ter um currículo específico 

para a EJA permite que as escolas se organizem de acordo com suas realidades, que tenham 

mais liberdade para definir os conteúdos que serão ministrados e a forma como vão fazê-lo. 

Isso permite uma relativa flexibilidade e a participação dos estudantes na definição, o que faz 

com que a evasão diminua. Há, ainda, alguns que usam o livro didático como definidor dos 

conteúdos que serão ministrados; isso, contudo, deve ser feito com cuidado para não acabar 

ministrando conteúdos totalmente desvinculados da realidade dos estudantes. Sempre são 

necessárias uma pesquisa adicional e a adequação dos conteúdos do livro didático para que os 

assuntos tenham uma aplicação prática que possa ser percebida por estudantes, tornando-os 

mais atrativos e significativos para suas vidas. 

 

Os saberes e competências escolares não são ignorados. Eles reencontram outro 

horizonte quando vinculados aos processos de humanização, libertação, emancipação 

humana. Os conteúdos curriculares não são os mesmos. A alfabetização, por exemplo, 

adquire outra qualidade em que a apropriação da leitura se vincula com uma nova 

condição humana, com a capacidade de se envolver e participar em novas práticas 

políticas, sociais e culturais. Isto é, de se desenvolver como sujeitos, de se humanizar. 

(Arroyo, In. Construção coletiva, 2006, p. 232).  

 

No excerto, Arroyo fala dos saberes e das competências que estudantes jovens e adultos 

trazem consigo, em sua bagagem, quando retornam aos bancos escolares, ou quando chegam a 

eles, já em fase adulta. Fala da necessidade de considerar a leitura de mundo dessas pessoas no 

momento de pensar um currículo para aplicação na EJA. Mas e quando não se tem esse 

currículo? Como “dialogar” com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental e Médio regulares, quando nem a carga horária é a mesma. Como priorizar um ou 

outro conteúdo? Como responder a essas e a outras questões? 

A Resolução nº 3/2010 “Institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos 

de EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA; e EJA desenvolvida por meio da 

Educação a Distância” (BRASIL, 2010). A Resolução determina, ainda, que as normas nela 

estipuladas sejam obrigatoriamente observadas pelos sistemas de ensino, na oferta e na estrutura 
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dos cursos e exames de Ensino Fundamental e Ensino Médio. No artigo segundo está prescrito 

que essa modalidade de ensino assuma a “gestão democrática, contemplando a diversidade de 

sujeitos aprendizes, proporcionando a conjugação de políticas públicas setoriais e fortalecendo 

sua vocação como instrumento para a educação ao longo da vida”.  

No artigo 4º a previsão da duração dos cursos presenciais de EJA, conforme Parecer 

CNE/CEB nº 29/2006, reexaminado pelo Parecer CNE/CEB nº 23/200846: a critério dos 

sistemas de ensino, para os anos iniciais do ensino fundamental; duração mínima de mil e 

seiscentas (1.600) horas para os anos finais do ensino fundamental e mil e duzentas (1.200) 

horas para o ensino médio. Ainda, prevê a duração de mil e duzentas (1.200) horas para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio integrada com o Ensino Médio, destinadas à 

educação geral, cumulativamente com a carga horária mínima para a respectiva habilitação 

profissional de nível médio.  

O artigo 5º e 6º trazem a idade mínima para os cursos de EJA e para a realização de 

exames de conclusão de EJA do ensino fundamental (15 anos completos), e para EJA de ensino 

médio (18 anos completos), obedecidos o disposto no artigo 4º, incisos I e VII, da Lei nº 

9.394/96 (LDB). Ainda, no artigo 9º, regula o desenvolvimento do Programa por meio da EAD; 

e o artigo 10 diz que o Sistema Nacional Público de Formação de Professores deverá estabelecer 

políticas e ações específicas para a formação inicial e continuada de professoras e professores 

de educação básica de jovens e adultos. 

No ensino, de maneira geral, para apoiar a questão da educação para todos, conforme 

preconizado pela CF/88, foram elaboradas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Muitos fazem confusão entre esses dois conceitos; no 

entanto, são coisas diferentes: as Diretrizes são normas, possuem metas e objetivos, reforçados 

pela Lei (LDB), que escolas e docentes devem seguir; enquanto os Parâmetros, por sua vez, são 

apenas orientações e referências curriculares que nenhuma lei obriga a que escolas e docentes 

observem. Criados em 1997, os parâmetros são referências básicas para a construção de 

matrizes curriculares.  

Quanto às Diretrizes, são originárias da LDB (Lei nº 9.394/96). O artigo 9º dessa Lei 

define que a União incumbir-se-á de “estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 

                                                           
46 Disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14346-

pceb029-06&category_slug=outubro-2013-pdf&Itemid=30192. Acesso em 29/05/2018. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14346-pceb029-06&category_slug=outubro-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14346-pceb029-06&category_slug=outubro-2013-pdf&Itemid=30192
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fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo 

a assegurar formação básica comum” (inciso VI).  

O artigo 27 prevê os conteúdos curriculares que a educação básica deverá observar e no 

artigo 35-A está previsto que a BNCC definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino 

médio, e diz as áreas do conhecimento em que isso será feito. Na sequência, o inciso I do 

parágrafo único do artigo 36-B diz que as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Educação dirão o que a educação profissional técnica de nível médio deverá observar. No § 3º 

do artigo 39 são os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação 

quem devem organizar-se de acordo com as diretrizes. A LDB ainda preconiza que o ensino 

superior (art. 53, inciso II) obedeça às Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Vemos, então, a grande importância de entender e estudar essas diretrizes. Por fim, no 

Título IX (Das Disposições Transitórias), o artigo 87 institui a “Década da Educação” a partir 

do ano  de 1996 (ano da publicação da LDB nº 9.394); e o § 1º do mesmo artigo dá um ano de 

prazo para a União “encaminhar ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação com as 

diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos”.  

Em consonância com a Resolução CNE/CP nº 02/2015, a Resolução CMESM nº 33, de 

05/12/2014, define as Diretrizes Curriculares da Educação Municipal para a Educação de 

Jovens e Adultos como política pública de orientação para as escolas pertencentes ao Sistema 

Municipal de Ensino de Santa Maria/RS. Essa Resolução regulamenta como será ministrada a 

EJA em Santa Maria, garantindo, no artigo 3º, a gratuidade de oportunidades educacionais para 

o público da EJA concluir o ensino fundamental de acordo com as normas vigentes. 

Saindo da EJA e entrando no assunto das DCNs para o ensino superior, aqui sim há 

diretrizes por curso. Essas diretrizes, que estão disponíveis no site do MEC, definem princípios, 

condições de ensino e de aprendizagem e procedimentos a serem observados no planejamento 

e na forma de avaliação pelos órgãos dos sistemas de ensino e pelas instituições de educação 

superior do país. Cada Curso de Licenciatura tem suas próprias diretrizes curriculares, de 

acordo com a Resolução CNE/CP nº 02 de 01 de julho de 2015, que define as DCNs para a 

formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada.  

O artigo 2º da lei prevê a aplicação das Diretrizes para formação de professores da 

educação básica em todas as modalidades: 
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Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em 

Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica aplicam-se à 

formação de professores para o exercício da docência na educação infantil, no ensino 

fundamental, no ensino médio e nas respectivas modalidades de educação (Educação 

de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, 

Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a Distância e Educação 

Escolar Quilombola), nas diferentes áreas do conhecimento e com integração entre 

elas, podendo abranger um campo específico e/ou interdisciplinar (BRASIL, 2015). 

 

Essa Resolução define, ainda, no artigo 3º, a quem se destinam a formação inicial e a 

formação continuada de profissionais do magistério. No artigo 4º a previsão para que as 

Instituições que ministram programas em cursos de formação inicial e continuada ao magistério 

contemplem a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, consoante com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC). 

Sobre os currículos, que determinam o que será ensinado, seja na EJA ou em contextos 

regulares de ensino, a decisão por dar mais ou menos ênfase a um ou outro conteúdo foi/é 

sempre um ato de poder. A depender da época deu-se/dá-se mais ou menos ênfase a um ou 

outro. Por exemplo, a partir da reforma proposta pela Lei nº 5.692/7147, que fixava Diretrizes e 

Bases para o ensino de 1° e 2º graus e foi pensada pelos EUA em famoso acordo MEC/USAID 

(Agência Americana para o Desenvolvimento) e trazida para o Brasil, sendo aprovada em três 

horas pelo Congresso Nacional, foi retirada a filosofia da grade curricular; para a história, foi 

diminuída a carga horária e dado outro enfoque; as artes foram retiradas do currículo; a 

educação física mudou seu jeito de ensinar. 

Até então tínhamos um currículo em que as disciplinas do humano, como sociologia, 

tinham quase mais importância que a química, a física, a matemática, ou seja, as exatas e as 

disciplinas técnicas.  Até a revolução industrial, em 1750, só se ensinavam as humanidades. 

Aprendia-se retórica, artes, filosofia, história, religiosidades. Quando entra a industrialização 

passa a ser necessário o preparo técnico, tanto é assim que a reforma do ensino, Lei nº 5.692/71, 

criou o 1º grau, que implantava técnicas agrícolas, artísticas, domésticas, contábeis, industriais 

e comerciais. Esse ensino tecnicista não deu certo, pois não tinha gente preparada para isso. 

Naquele momento, estavam chegando ao Brasil as multinacionais norte-americanas, fazendo 

com que fosse introduzido também o inglês como disciplina obrigatória, e não muito 

aprofundada, por que era preciso saber somente o básico para aprender a operar as máquinas 

                                                           
47 Disponível em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-

publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em 27 maio 2018. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html
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americanas, enquanto funcionários dessas multinacionais. Assim, a decisão de ênfase em um 

ou outro currículo, é uma decisão de poder.  

Hoje, quando ouvimos que querem expurgar Paulo Freire da escola pública, lemos48 que 

“queremos a manutenção da elite”. Quando ouvimos tantas críticas à escola pública em 

detrimento da militar, lemos “o desejo de investir em boas escolas para quem tem condições e 

investimento pesado em uma educação tecnicista para os trabalhadores”. Quando ouvimos 

sobre o desejo de reverter os Institutos Federais para as antigas escolas técnicas (CEFETs), 

ainda quando os números apontam para a excelência do ensino nos IFFs, lemos “o pobre precisa 

saber trabalhar, para ele basta uma formação curta, aligeirada e para o mercado de trabalho, não 

uma educação para o pensar”. Quando percebemos a intenção de fortalecer o Sistema S, lemos 

“investir na tecnicização da educação, fazendo cursos profissionalizantes para a pessoa ir logo 

para o mercado de trabalho e ser sempre mão de obra barata”. Ficaríamos muito felizes se essa 

leitura estivesse equivocada.  

 

3.2 OS PLANOS DE EDUCAÇÃO: EXIGÊNCIAS CONSTITUCIONAIS  

 

A EC nº 59/2009 mudou a condição do PNE, que passou de uma disposição transitória 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) para uma 

exigência constitucional com periodicidade decenal, o que significa que planos 

plurianuais devem tomá-lo como referência. O plano também passou a ser 

considerado o articulador do Sistema Nacional de Educação, com previsão do 

percentual do Produto Interno Bruto (PIB) para o seu financiamento. Os planos 

estaduais, distrital e municipais devem ser construídos e aprovados em consonância 

com o PNE (MEC/SASE. 2014). 

 

Ainda que estejamos vivenciando momentos de transição político-econômicas e 

incertezas quanto às Políticas Públicas que irão balizar nosso país nos próximos anos, no 

momento de escrita dessa Dissertação de Mestrado, final de 2018 e primeiro semestre de 2019, 

as regras postas são as que estão publicizadas e vigentes. Assim, é sobre elas que falaremos 

neste capítulo. Sobre o Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005/14, ele é a base para o 

Sistema Nacional de Educação e tem como desafio a articulação da oferta educacional de 

maneira integrada e colaborativa em todo o País. Atua como Política de Estado com o intuito 

de construir formas orgânicas de colaboração entre os sistemas de ensino. Seus objetivos vão 

da universalização da etapa obrigatória (4 a 17 anos) à intenção de melhorar a qualidade da 

educação básica e superior, ampliando o acesso ao ensino técnico e valorizando os profissionais 

da educação até a democratização da gestão e a ampliação dos investimentos em educação. Foi 

                                                           
48 Ao dizer “lemos” me refiro a uma interpretação pessoal das intenções dos que detêm o poder de decisão. 



93 
 

 
 

elaborado em Conferências Nacionais de Educação (início com o CONAE 2010 e continuação 

no 2014). 

O primeiro PNE foi elaborado em 1996 para vigorar de 2001 a 2010. Portanto, o 

segundo deveria viger de 2010 a 2020; no entanto, fruto de disputas políticas e econômicas no 

Executivo e também no Legislativo por parte dos que defendem incentivos ao ensino privado e 

daqueles que querem mais investimentos no ensino público, somente em 25/06/2014 foi 

aprovada a Lei nº 13.005 com o PNE para o período 2014-2024. Sobre os investimentos, a 

controversa Meta 20 (Financiamento) veio com a seguinte redação: “ampliar o investimento 

público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de sete por cento do 

Produto Interno Bruto (PIB) do país no quinto ano de vigência desta lei e, no mínimo, o 

equivalente a dez por cento do PIB ao final do decênio”. 

As 20 metas que compõem o Plano podem ser classificadas em 4 grupos:  

1. Metas Estruturantes: seu objetivo é a garantia do direito à educação (são as metas 1, 

2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11);  

2. Metas de combate às desigualdades e valorização da diversidade: visam a redução da 

desigualdade (Meta 8, escolaridade média) e a valorização da diversidade (Meta 4, educação 

inclusiva);  

3. Metas de valorização de profissionais da educação: são consideradas estratégicas para 

que as outras metas sejam alcançadas (Metas 16, 17 e 18);  

4. Metas do Ensino Superior: são o grande desafio de profissionais da educação e visam 

expandir a escolaridade média da população (Metas 12,13 e 14).  

Ainda temos a Meta 19, que trata da gestão democrática, e a Meta 20 sobre o 

financiamento da educação (traz um grande dilema: como repartir o recurso para ter mais 

igualdade?). Dentro do contexto da Educação de Jovens e Adultos, ressaltamos a importância 

das metas 8 (equalização dos anos de estudo da população entre 15 e 29 anos); 9 

(universalização da alfabetização e redução do analfabetismo funcional); e 10 (articulação da 

EJA com a educação profissional).  

Todos os anos o Inep faz um Relatório de Monitoramento das Metas do PNE49. O 

Relatório de 2018 concluiu que que “o país está bem longe de alcançar os objetivos e que será 

                                                           
49 O 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação (2018) do Inep foi divulgado durante 

um seminário para gestores públicos da educação, órgãos de controle e entidades ligadas ao Fórum Nacional de 

Educação. Disponível em http://www.andifes.org.br/relatorio-inep-avalia-andamento-das-metas-pne/. Acesso em 

20 fev. 2019. 

http://www.andifes.org.br/relatorio-inep-avalia-andamento-das-metas-pne/
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um grande desafio cumprir as missões até 2024, prazo estabelecido para que as metas do PNE 

se concretizem pela Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014”.   

Abordo, especificamente, a Meta 8 (escolaridade média), a Meta 9 (alfabetização e 

alfabetismo funcional de jovens e adultos), a Meta 10 (EJA integrada à educação profissional) 

e a Meta 12 (expansão, com qualidade, da Educação Superior). 

A Meta 8 visa a redução das desigualdades e a ampliação da escolaridade da população 

entre 18 e 29 anos de idade até o ano de 2024, quando deverá atingir a média de 12 anos de 

estudo (atualmente, essa média é de 10,2 anos). Nas regiões Norte e Nordeste, em 2016, a média 

era de 9,4 anos de estudo. Nesse mesmo ano, os grupos residentes em áreas rurais apresentavam 

uma média de 8,5 anos de estudo, enquanto a média de anos dos residentes na cidade era de 

10,5. Também foi possível estimar a média de anos de estudo dos 25% mais pobres da 

população em 8,4 anos, enquanto entre os 25% mais ricos a média ficava em 12,2 anos, 

conforme mostra a Figura 9. 

 

Figura 9: Escolaridade média, em anos de estudo, dos 25% mais pobres e dos 25% mais ricos         

da população de 18 a 29 anos de idade, período 2011-2016 

 

Fonte: Relatório do Segundo Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE. 

 

Esses números nos levam a afirmar que a Meta 8 está bem longe de ser atingida no prazo 

estipulado pelo PNE. 
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Sobre a Meta 9 (alfabetização e alfabetismo funcional de jovens e adultos), “elevar a 

taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o final da 

vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de 

analfabetismo funcional”, o Relatório fala que o atingimento da meta estipulada para 2015 ficou 

0,5 pontos percentuais abaixo, ainda em 2017. O índice atingido até agora está 7 pontos abaixo 

da meta para 2024, que é de 100%. Pela evolução dos números, dificilmente essa meta será 

atingida dentro do prazo de vigência do Plano.  

O Relatório traz dados que informam diferenças entre as taxas de alfabetização por 

região, sendo registradas as menores taxas do país no Nordeste (com 85,5% de atingimento da 

meta) e no Norte (com 92% da meta atingida). Aponta, ainda, a desigualdade entre as taxas de 

analfabetismo de negros (90,7%) e de brancos (96%) e a taxa de analfabetismo funcional50 entre 

os 25% mais ricos da população (5,9%) e os 25% mais pobres (24%), em 2016; apesar de 

afirmar que a diferença entre esses dois últimos grupos caiu 5 pontos percentuais entre 2012 e 

2015, conforme demostrado na Figura 10. 

 

Figura 10: Taxa de analfabetismo funcional por quartil de renda mensal 
 

 

Fonte: Relatório do Segundo Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE. 

                                                           
50 O Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE) considera analfabeta a pessoa que declara não saber ler 

nem escrever. Analfabetos funcionais, para esse Instituto, são as pessoas com 15 anos ou mais de idade e menos 

de quatro anos de escolaridade. 
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 Ainda que entendamos que o Plano não tem o condão de resolver, em uma década, a 

grande demanda por alfabetização de uma parcela significativa da população que não pode 

concluir seus estudos, pensamos que o fato de um documento normativo nacional evidenciar 

essa necessidade é um indicativo de que a preocupação com esse público existe ou, ao menos, 

em algum momento, existiu. 

Sobre a Meta 10 (EJA integrada à educação profissional), “oferecer, no mínimo, 25% 

(vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos 

fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional”, o relatório diz que está longe 

de ser atingida, pois há uma tendência de queda na oferta das matrículas. De 2010 a 2012 o 

número de matrículas da EJA na forma integrada à educação profissional até cresceu, mas, de 

2012 a 2016 ficou praticamente estabilizada. Já em 2017, esse número teve queda, ficando em 

torno de 1,5%, muito longe dos 25% de meta estabelecida para atingimento até 2024. É possível 

observar esses dados na Figura 11. 

 

Figura 11: Percentual de matrículas da EJA na forma integrada à educação profissional 

 

Fonte: Relatório do Segundo Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE. 

  

De 2012 a 2017, os maiores percentuais de matrículas da EJA (3%) na forma integrada 

à educação profissional foram registrados na região Nordeste. No período analisado, a maior 

oferta foi na rede estadual, responsável por 70,6% dessas matrículas, em 2017. 
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Sobre a Meta 12, “Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a 

taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e 

expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público”, para que 

possamos atingi-la, precisamos um aumento de 15,4 pontos percentuais. De acordo com o 

relatório do segundo ciclo de monitoramento das metas do PNE, “a taxa bruta de matrícula 

(TBM) na educação superior cresceu 4,8 p.p. entre 2012 e 2016, mas apresentou queda em 2017 

(-1,4 p.p.)” (34,6% da meta de 50%, até 2024). Também nessa meta foram identificadas 

diferenças regionais nos índices em 2017, com as regiões Norte (29,9%) e Nordeste (27,7%) 

apresentando taxas menores do que as regiões Centro-Oeste e Sul (42,7%) e Sudeste (36,5%). 

A taxa líquida de escolarização (TLE) na educação superior teve trajetória de 

crescimento entre 2012 e 2016 (atingiu 23,8%), mas diminuiu 0,6 pontos percentuais em 2017 

(23,2%). Também aqui, as regiões Norte e Nordeste atingiram os menores índices, 17,7% e 

16,8%, respectivamente, quase a metade das regiões Centro-oeste e Sul, que atingiram 30,1% 

e 29,1%. O aumento total de matrículas em cursos de graduação foi de 1,011 milhão entre 2012 

e 2016, mas não foi o segmento público que mais contribuiu para isso, já que esse segmento 

registrou apenas 92,7 mil matrículas, ou seja, 9,2% do crescimento total e distante ainda da 

meta de 40% das matrículas no setor público. Vamos verificar no gráfico da Figura 12. 

 

Figura 12: Participação do segmento público na expansão das matrículas, período 2012–2016 
 

 

Fonte: Relatório do Segundo Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE. 
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A oferta pública cresceu substancialmente apenas na modalidade presencial e na rede 

federal, pois as redes estaduais e municipais, em conjunto, têm reduzido o número de estudantes 

matriculados nas duas modalidades de ensino. E, enquanto a rede privada vem expandindo as 

matrículas em EaD, na rede federal essas matrículas também se encontram em retração. 

A partir do PNE, criaram-se os Planos Estaduais e do Distrito Federal e os Planos 

Municipais de Educação. O Plano Estadual de Educação (PEE) do Rio Grande do Sul é a Lei 

nº 14.705, de 25/06/15, lei ordinária com a mesma vigência do PNE. Este Plano tem vinte e três 

metas, três a mais do que o Plano Nacional. Duas dessas metas são da educação infantil, 

trabalhando a questão da avaliação infantil e da regulamentação das escolas. A 3ª meta extra 

trabalha com a diversidade (educação dos direitos humanos, gênero, etnia e orientação sexual). 

As metas que referem ao mapeamento sistemático da população analfabeta e à abordagem da 

redução do analfabetismo funcional por meio da EJA no PEE são a 9.1, a 9.5 e a 9.15. 

As demais diretrizes, metas e estratégias do PEE derivam do PNE, reproduzindo-o quase 

que na íntegra. O estágio de cumprimento das Metas está exposto no Relatório do segundo ciclo 

de monitoramento do PEE, biênio 2016–2018, da Diretoria de Estudos Educacionais do INEP 

– DIRED, mesmo relatório de monitoramento elaborado a nível Nacional e já abordado nessa 

Dissertação. 

No Plano Municipal de Educação de Santa Maria, (Lei nº 6.001, de 18/08/2015), a EJA 

também é contemplada na Meta 9 e nas estratégias 9.1; 9.2 e 9.3, que visam, respectivamente, 

assegurar a oferta gratuita da Educação de Jovens e Adultos a todos os que não tiveram acesso 

à educação básica na “idade própria”, verificar a demanda ativa por vaga na Educação de Jovens 

e Adultos, e implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de 

continuidade da escolarização básica. O Plano Municipal de Educação de Santa Maria é a Lei 

nº 6.001, de 18/08/15, e possui apenas sete artigos. O primeiro, que institui o Plano; o segundo, 

que traz as Diretrizes, a partir do PNE; no terceiro, o prazo para cumprimento das metas; o 

quarto fala sobre o monitoramento; o quinto traz as atribuições do Fórum Municipal de 

Educação; o sexto traz previsão de dotação orçamentária; o sétimo fala da vigência da Lei. 

Sobre a previsão de monitoramento, o artigo 4º afirma que “a execução deste Plano e o 

cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações 

periódicas”, realizadas pela Secretaria de Município de Educação (SMED); Conselho 

Municipal de Educação (CME); e Fórum Municipal de Educação (FME/RS). Em outubro de 

2017, a então secretária municipal de educação abordou que o Município está criando uma 

sistemática para monitorar e avaliar o Plano Municipal de Educação, além de estar trabalhando 

fortemente para recuperar as infraestruturas das Escolas do Município.  
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Na mesma ocasião, a secretária referiu que o diretor executivo da Associação de 

Desenvolvimento de Santa Maria (ADESM) havia apresentado os indicadores da Educação. 

Não encontrei a publicização desses dados no site da referida agência, encontrei somente dados 

de um Fórum Temático de Educação51 de 2013. Um documento base52, de 2015, trouxe alguns 

dados do Censo Escolar de 2014 e noticiou a organização do Fórum Municipal de Educação, 

instituído pela Lei Municipal nº 5.950, de 24 de dezembro de 2014, e que deveria acontecer de 

dois em dois anos. Não consegui verificar se esses Fóruns aconteceram, pois não há dados 

publicizados. 

Na década de 1940, de acordo com o recenseamento da população, mais de cinquenta 

por cento das pessoas com mais de 10 anos de idade era analfabeta. Isso pode ser constatado no 

documento “Tendências demográficas: uma análise da população com base nos resultados dos 

Censos Demográficos 1940 e 2000”, lançado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Conforme a Figura 13: 

 

Figura 13: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por condição de alfabetização em 1940 

 

Fonte: Relatório do Segundo Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE. 

 

Os números apresentados mostram que no Brasil de 1940 somente 43,7% das pessoas 

com mais de dez anos era alfabetizada; 56,63% não conheciam os códigos da escrita; dentre as 

mulheres, a taxa de analfabetismo era de 61,68% e dentre os homens era de 51,52%. No Rio 

Grande do Sul daquela época, a taxa total do analfabetismo era um pouco melhor, já que 61,23% 

da população sabia ler e escrever, contra 38,64% que não sabia. De acordo com o IBGE53, 

 

Comparando-se os Censos de 1940 e 2000, a taxa de analfabetismo de pessoas de 10 

anos ou mais de idade, foi reduzida em cinco vezes, passando de 56,8% para 12,1%. 

                                                           
51 Disponível em http://adesm.org.br/foruns-tematicos. Acesso em 07 mar. 2018. 
52 Disponível em file:///C:/Users/Ivani/Downloads/plano-municipal-de-educacao--documentobase%20(1).pdf. 

Acesso em 07 mar. 2018. 
53 Disponível em https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-

noticias/releases/13300-asi-estudo-revela-60-anos-de-transformacoes-sociais-no-pais. Acesso em 13 mar. 2019. 

http://adesm.org.br/foruns-tematicos
file:///C:/Users/Ivani/Downloads/plano-municipal-de-educacao--documentobase%20(1).pdf
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/13300-asi-estudo-revela-60-anos-de-transformacoes-sociais-no-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/13300-asi-estudo-revela-60-anos-de-transformacoes-sociais-no-pais
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Curiosamente, em números absolutos, o país tinha, em 1940, a mesma quantidade de 

analfabetos que no ano 2000 - 16,4 milhões. Nos dois Censos, persistiram as 

diferenças regionais. Enquanto o último censo do país (2000) revelou taxas de 

analfabetismo que oscilavam entre 5,3% para Santa Catarina e 30,1% para Alagoas, 

há 60 anos, oscilavam entre 34,1% para o Rio de Janeiro e 80,5% para Tocantins. As 

dez maiores taxas de analfabetismo, em 1940, pertenciam a estados das regiões Norte 

e Nordeste, com exceção de Goiás (que ocupava a sétima colocação). Este quadro 

persistiu no ano 2000. 

 

Conforme os dados apresentados no questionário ampliado da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua, referentes ao segundo trimestre de 2017, 

o Brasil tem ainda cerca de 11,5 milhões de pessoas com 15 anos ou mais, analfabetas. Isso 

representa em torno de 7% da população brasileira, sendo que pessoas com mais de 60 anos 

representam 19,3% desse número. De acordo com a assessoria do IBGE, as diferenças etárias, 

regionais e raciais nos índices refletem as desigualdades sociais na estrutura histórica brasileira. 

A redução dos índices de analfabetismo é meta no Plano Nacional de Educação. No 

entanto, olhando os números, é possível perceber que o País está atrasado em seu Projeto, pois 

já deveria ter atingido, no mínimo, o índice estipulado para 2015 de 6,5% de analfabetismo já 

que pretendia bater nos 100% de erradicação desse fenômeno em 2024. 

O Inep divulgou os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb54) 

aplicado em 2018 a mais de 5,4 milhões de estudantes de mais de 70 mil escolas. 

  

“Em 2018, a data de referência da pesquisa foi o dia 30 de maio, e contamos com a 

colaboração ativa de equipes coordenadoras do Censo nas 27 secretarias estaduais de 

educação, na coordenação do processo nos respectivos territórios, e cerca de 170 mil 

usuários acessaram o sistema eletrônico de coleta. Participaram do levantamento mais 

de 236 mil estabelecimentos de ensino de educação básica, entre os quais 181,9 mil 

são escolas ativas, que informaram mais de 48,6 milhões de matrículas, distribuídas 

em cerca de 2,2 milhões de turmas, e mais de 2,2 milhões de docentes em sala de aula” 

(Saeb, Inep. 2018). 

 

De acordo com os números apresentados, a taxa de distorção idade-série no Ensino 

Fundamental da rede pública passou de 20,7%, em 2017, para 19,7%, em 2018; sendo que as 

maiores taxas de distorção se apresentam a partir do sexto ano, fruto das reprovações que 

iniciam no quinto ano. O interlocutor-coautor Arthur entende bem isso. Ele nos diz “entrei para 

a quinta série e não era mais apenas 1 professor; eram 9 disciplinas e perto de 9 professores 

diferentes, aí começou o fracasso das repetições. Fiquei 3 anos na quinta série”. A taxa média, 

                                                           
54 O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é uma avaliação em larga escala, realizada pelo Inep. 

Apresenta os níveis de aprendizagem em Português e Matemática, de acordo com Escalas de Proficiência pré-

estabelecidas para cada etapa avaliada. Os resultados apurados no Censo Escolar compõem o Ideb. Disponível em: 

file:///C:/Users/Ivani/Downloads/Resumo%20T%C3%A9cnico%20-%20Censo%20da%20Educa%C3%A7% 

C3%A3o%20B%C3%A1sica%202018.pdf. Acesso em 12 mar. 2018. 

file:///C:/Users/Ivani/Downloads/Resumo%20TÃ©cnico%20-%20Censo%20da%20EducaÃ§%25
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nesse período é de 28,63% e os meninos são maioria em relação às meninas. Além de causar 

uma distorção idade-série, muitas vezes, a repetência é motivo de desistência. Arthur segue 

contando que foi aprovado na sexta série: “passei para o sétimo ano junto com a turma dos 

repetentes, aqueles que professores não queriam dar aula”. Mas, “no mês de julho eu já estava 

praticamente reprovado, cansado da escola e de colegas insuportáveis que zombavam muito 

com minha cara. Foi aí que desisti.”  

No ensino médio, a taxa de distorção passa para 28,2%, com os maiores índices 

registrados na primeira série (36,4% de distorção). Freitas (2015) confirma esses dados em sua 

pesquisa, na qual trabalhou com professoras de duas escolas diferentes, uma do centro e outra 

do bairro (em Santa Maria/RS) e ambas são conhecedoras dos altos índices de reprovações e 

abandono entre estudantes, o que causa um “afunilamento entre uma série e outra, e que os 

alunos do 1º ano são os que mais reprovam” (p. 106). Aqui também estudantes do sexo 

masculino são maioria.  

Essas taxas de distorção idade-série, refletem-se nos números de matrículas nos 

Programas de Educação de Jovens e Adultos. E essa também é a sequência da história de vida 

de Arthur: “Com 15 anos de idade e sem estudar, eu lembrei que uma amiga da minha irmã 

havia feito EJA. Procurei o número da escola e entrei em contato, vi que eu podia cursar. Meus 

pais concordaram em pagar e eu terminei ainda naquele ano a segunda etapa do fundamental”.  
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4 EDUCAÇÃO DE ADULTAS E ADULTOS: A REBELDIA DE APRENDER A LER A 

CANÇÃO DE AMOR GERAL 

 

Figura 14: Organizamos nossa experiência de mundo a partir dos caminhos que trilhamos 
 

 
 

Fonte: SOUSANIS (2017, p. 25) 
 

 

Peço licença para avisar que, ao gosto de Jesus, este homem renascido é um homem 

novo: ele atravessa os campos espalhando a boa-nova, e chama os companheiros a 

pelejar no limpo, fronte a fronte, contra o bicho de quatrocentos anos, mas cujo fel 

espesso não resiste a quarenta horas de total ternura. (MELLO, 1964. In Freire, 1967). 
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Quando se fala em educação de jovens e adultos, é essencial falar em Paulo Freire e em 

seus estudos voltados aos que chamava de oprimidos; um pensamento pedagógico 

assumidamente político, embora o próprio Freire reconhecesse a ingenuidade da crença no 

poder da educação institucionalizada para alavancar as transformações necessárias para 

modificar a realidade. O objetivo de Paulo Freire era erradicar o analfabetismo, desenvolvendo 

uma educação libertadora e democrática a partir da realidade dos educandos. Todo o trabalho 

de Freire esteve sempre a favor do esperançar, que tanto o movia, dando-lhe a certeza da 

necessidade de continuar acreditando em um viável possível e mais cheio de bonitezas.  

Nos Círculos de Cultura de Paulo Freire, pessoas engajadas com a alfabetização de 

adultos,  

[...] sonharam um caminho e começaram a andar. O método foi só a botina que 

calçaram nos pés para caminhar. Muita gente, de tanto haver olhado só as marcas dela 

no caminho, pensou que aquilo fosse toda a prática. E toda a história do que se fez. A 

questão é que Paulo Freire não propôs um método entre outros. Um método 

psicopedagogicamente diferente e, quem sabe?, melhor. Antes de fazer isso ele 

investiu aos brados com uma educação, contra outras. (BRANDÃO, 1981, p. 7) 

 

Na obra “O que é o método Paulo Freire”, Brandão fala da Teoria Pedagógica do Patrono 

da Educação Brasileira e descreve alguns passos desse processo. “Falo sobre como o método 

educa enquanto se constrói e, portanto, falo de um método como um processo, com as 

sequências e etapas que ele repete a cada vez; como uma história coletiva de criar e fazer, que 

é a sua melhor ideia” (1981, p. 6). 

Esse livro, de acordo com Brandão, foi escrito a partir de uma proposta de um “curso 

de Mossoró”, RN. Nele, o autor refere a Teoria Pedagógica de Freire “como algo vivo que se 

faz e refaz enquanto se usa”. Temos buscado fazer isso com os Círculos Dialógicos 

Investigativo-auto(trans)formativos; inventamos e reinventamos a maneira de utilizar essa 

proposta, adaptando-nos ao tempo-lugar presente. Saber o que eram os Círculos de Cultura de 

Paulo Freire é pré-requisito a quem ousa desenvolver uma pesquisa utilizando uma metodologia 

inspirada nesses círculos. Da mesma forma, conhecer os programas de alfabetização de adultos 

que antecederam a modalidade EJA e o programa PROEJA, antes de escrever sobre eles, ajuda 

a unir conhecimentos como quem une palavras ou como quem (re)faz caminhos trilhados.  

São esses conhecimentos os “tijolos” com os quais foi possível construir o alicerce do 

constructo de intervenção dessa Dissertação: a Agenda de Propostas de Planos de Acolhida e 

de Permanência com-para egressos EJA-Proeja.  

Paulo Freire não gostava do uso da palavra método por considerá-la algo engessado, não 

condizente com a educação popular, libertadora, humanizadora e emancipatória que ele 
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pregava. Freire, cujo primeiro quadro de giz foi um graveto no chão de um pátio sob a sombra 

de uma mangueira, afirmava que para ensinar a ler e escrever era necessário muita rigorosidade 

metodológica (por isso a importância da formação pedagógica), mas sem descuidar da boa 

vontade, de uma generosa dose de amorosidade e de sempre atentar para o contexto social, ou 

seja, exercitar a escuta sensível e o olhar aguçado para com a realidade das e dos estudantes, 

suas singularidades e suas leituras de mundo.  

A Teoria Pedagógica de Freire, inicialmente, foi aplicada a cinco alfabetizandos (dos 

quais, dois abandonaram) em uma casa na periferia de Recife/PE cedida ao Movimento de 

Cultura Popular. As primeiras experiências foram realizadas, ainda, com o pessoal da 

Campanha de Educação Popular (CEPLAR) em Angicos e Mossoró/RN e em João Pessoa/PB. 

“Lavradores do Nordeste foram os primeiros homens (e mulheres) a viverem a experiência nova 

do “círculo de cultura”. Foram os primeiros a serem alfabetizados de dentro para fora, através 

de seu próprio trabalho. (BRANDÃO, 1981, p.7, grifo nosso). 

Lendo esse excerto, depreendemos que o Círculo de Cultura é uma forma de alfabetizar 

de dentro para fora, através do trabalho da educanda ou do educando, ou seja, a partir do 

contexto de vida, da realidade na qual vivem. Não é algo imposto verticalmente, mas um saber 

construído na horizontalidade. A partir daquelas cidades do nordeste, o trabalho foi levado, “por 

muitas mãos” para outros locais (RJ, SP, Brasília) e 300 trabalhadores foram alfabetizados em 

45 dias, um resultado que impressionou a opinião pública, fazendo com que o Governo Federal 

quisesse aplicar a pedagogia em todo o território nacional.  

Então vieram os Cursos de Formação de Coordenadores, em vários estados, de norte a 

sul do País, em um ousado empreendimento que pretendia alfabetizar milhares de brasileiros. 

Milhares de sementinhas foram lançadas no solo brasileiro e logo arrancadas, quase todas ainda 

em tenra idade, já que esse "método" foi considerado subversivo pelo governo militar ditatorial 

que assumiu o poder no ano de 1964 e apreendeu as cartilhas do Movimento de Educação de 

Base, que haviam sido produzidas sob o título “Viver é lutar”. A campanha idealizada por Paulo 

Freire “foi denunciada publicamente como ‘perigosamente subversiva’. Em tempo de baioneta 

a cartilha que se cale.” (BRANDÃO, 1981, p. 9, grifo do autor), e o educador foi exilado.  

Assim, em vez de o Brasil, terra natal de nosso patrono, revolucionar sua Teoria 

Pedagógica de ensino, é o Chile quem primeiro se beneficia dele. “O método de Paulo Freire é 

utilizado em todos os programas governamentais de alfabetização do Chile. É interessante notar 

o exemplo do Chile, pois, se a tendência atual (meados de 1970) se mantiver, o país reduzirá a 

taxa de analfabetismo a 5% em seis anos” (FREIRE, 2016a. p. 48, grifo meu). Dali, Freire parte 

para os Estados Unidos, a Europa e a África; somente em 1980 volta ao Brasil. Naqueles anos, 
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Brandão alertava para o fato de que, quanto menos se falava em Paulo Freire no Brasil, mais o 

mundo ouvia seu nome, mais estudava e aplicava sua Teoria Pedagógica. Isso continua muito 

atual55 nos tempos presentes.  

Em vez de usar cartilhas prontas, Freire ensinou a buscar no universo vocabular dos 

educandos as “palavras geradoras” dos conhecimentos de todos. Cartilhas são “uma maneira de 

‘dizer o mundo’ que, quando é discutida, oculta na própria fala que propõe uma leitura irreal da 

realidade social. É quando o estudo que desvela o segredo da escrita, vela o da vida” 

(BRANDÃO, 1981, p. 10). Por isso os movimentos da escuta sensível e do olhar aguçado são 

tão importantes na percepção das palavras que falam ao mundo de experiências feito do 

educando. O autor relata que, depois de a comunidade aceitar envolver-se com o trabalho de 

alfabetização, ainda nas primeiras experiências, era feita, coletivamente, uma pesquisa sobre a 

realidade local, onde as e os alfabetizandos viviam (Ibid., p.11).  

Essa primeira etapa pedagógica de construção do conhecimento era chamada, por Paulo 

Freire, nos Círculos de Cultura, de “pesquisa do universo vocabular”. De acordo com Torres 

(2014, p.25), “O educador acreditava em um método de educação construído com base no 

diálogo entre educador e educando. Via a construção da alfabetização através do levantamento 

de dados juntamente com a comunidade envolvida como um ato coletivo”. 

Na sequência, vamos conhecer alguns dos movimentos de educação popular 

desenvolvidos no Brasil pós 1960. Fazemos esse recorte temporal por ser o período no qual a 

Teoria Pedagógica de Freire se fez presente em nosso país com mais intensidade. 

 
Paulo Freire, extrapolando a área acadêmica e institucional, engajou-se também nos 

movimentos de educação popular do início dos anos 60. Foi um dos fundadores do 

Movimento de Cultura Popular (M.C.P.) do Recife, e nele trabalhou, ao lado de outros 

intelectuais e do povo, no sentido de, através da valorização da cultura popular, 

contribuir para a presença participativa das massas populares na sociedade brasileira 

(FREIRE, A. M. In: GADOTTI, 1996, p.40). 

 

Dentre as várias ações de alfabetização de adultos intentadas no Brasil a partir de 1960, 

destacamos: 

✓Movimento de Educação de Base (MEB)56, fundado em 21/03/1961 e ainda em 

atividade nas regiões Norte e Nordeste do país (Amazonas, Roraima, Ceará, Piauí, Maranhão e 

Distrito Federal, atuando também no Norte e Nordeste do estado de Minas Gerais). Sociedade 

                                                           
55 Paulo Freire é o único brasileiro a figurar entre os 100 autores mais citados em programas de estudos dos Estados 

Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Ademais, é o autor do livro mais citado mundialmente na área 

das Ciências Sociais e dono de 48 títulos de distinções acadêmicas, sendo, pelo menos, 41 de doutorado honoris 

causa, em universidades de todo o mundo. 
56 Disponível em http://www.meb.org.br/quem-somos/, acesso em 30/05/2018. 

http://www.meb.org.br/quem-somos/
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civil, de direito privado, sem fins lucrativos e vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB). Equipes regionais responsabilizavam-se/responsabilizam-se pelas ações de 

mobilização social e de alfabetização de jovens e adultos, tudo monitorado por uma equipe 

nacional a partir da sede da organização, em Brasília. Sua missão era/é “Contribuir para 

promoção humana integral e superação da desigualdade social por meio de programas de 

educação popular libertadora ao longo da vida”. Trabalhando na linha da Educação Popular, o 

MEB utilizava/utiliza a estrutura de paróquias e dioceses para chegar aos lugares onde 

atuava/atua.  

✓Movimento de Cultura Popular (MCP), criado em 13 de maio de 1960 durante a 

primeira gestão de Miguel Arraes na Prefeitura de Recife. Instituição sem fins lucrativos com 

o objetivo de realizar uma ação comunitária de educação popular; contava com o apoio de 

diversas pessoas, dentre elas estudantes universitários, artistas e intelectuais. Um de seus 

idealizadores, o professor Germano Coelho (depois prefeito da cidade de Olinda) escreveu57: 

“O Movimento de Cultura Popular nasceu da miséria do povo do Recife. De suas paisagens 

mutiladas. De seus mangues cobertos de mocambos. Da lama dos morros e alagados, onde 

crescem o analfabetismo, o desemprego, a doença e a fome”.  

✓Centro Popular de Cultura (CPC) foi constituído em 1962, no Rio de Janeiro, por um 

grupo de intelectuais de esquerda em associação com a União Nacional dos Estudantes (UNE) 

para criar e divulgar uma “arte popular revolucionária58”. Durante cerca de um ano o grupo 

produziu peças de teatro, promoveu a venda de livros a preços populares, dentre outras ações 

ligadas à arte e à literatura. Foi considerado subversivo; alguns artistas e intelectuais ligados ao 

movimento foram exilados ou presos e o CPC foi fechado. 

✓Campanha de Educação Popular (CEPLAR) criada por profissionais recém-formados, 

oriundos da Juventude Universitária Católica (JUC) e por estudantes com o apoio do governo 

estadual da Paraíba (1962-1964). Pesquisas de estudantes ligados à JUC em alguns bairros mais 

pobres de João Pessoa revelaram a precária situação da população em termos de desemprego, 

saneamento básico, pobreza e analfabetismo. Algumas ações pontuais foram desencadeadas, 

como a construção de fossas e de um tapume, separando as casas da população das fábricas que 

produziam muita poeira, trazendo sérios problemas de saúde. Mas isso não era suficiente; então 

os universitários pensaram na criação de uma entidade com o fim de levar a alfabetização para 

                                                           
57 O texto completo deste trabalho foi publicado na obra “Paulo Freire: Educação e Transformação Social”, 

organizada por Paulo Rosas. Recife, UFPE, 2002. 
58 De acordo com os escritos de Mônica Almeida Kornis, Professora da Escola Superior de Ciências Sociais e História da 

Fundação Getúlio Vargas-RJ. 
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as pessoas, principalmente os adultos. O governo do Estado abraçou a ideia e foi criada a 

Campanha de Educação Popular (CEPLAR). Scocuglia (2000, p. 46) comenta a contradição de 

ter sido uma parcela da elite (intelectuais, estudantes, professores, setores médios em geral) 

quem se propôs a alfabetizar adultos através da perspectiva popular, elevando as forças desse 

movimento. 

O serviço de extensão cultural da Universidade do Recife, em relação à Educação de 

Adultos, foi muito importante para os idealizadores da CEPLAR na Paraíba, por oportunizar 

que esses estudantes assistissem uma palestra no Movimento de Cultura Popular do Recife/PE, 

na qual foi abordada a experiência de Paulo Freire. Esse movimento, segundo Scocuglia, 

destacava-se e era referência no cenário nacional. Dessa forma, o MCP fez um treinamento com 

o pessoal da CEPLAR, para aplicar o método em João Pessoa e outras localidades do Estado. 

Por mais de um ano o trabalho prosseguiu com muito vigor convocando pessoas para 

serem alfabetizadoras e à população para vir buscar a alfabetização. Muitos voluntários foram 

preparados no “Método Paulo Freire” em toda a Paraíba e as ações se multiplicavam, o governo 

apoiando no entendimento de que estavam formando novos eleitores. 

 

Em que pese todo o voluntarismo de suas ações, esses movimentos necessitavam de 

uma proposta pedagógica que servisse de instrumento e veículo de suas posições 

políticas. É nesse contexto que se destacam as proposições metodológicas de Paulo 

Freire. Suas ideias galvanizaram praticamente todos os movimentos e campanhas 

progressistas e, até os conservadores que diziam usá-la (depois de 1964), em termos 

técnico-metodológicos, sem sua politização. Pode-se dizer que a alfabetização de 

jovens e adultos na década de 60 foi marcada em toda a sua extensão pelo Método 

Paulo Freire. Nele alfabetização e conscientização não se dissociavam. 

(SCOCUGLIA, 2000, p. 49) 

 

Essa campanha toda não estava, entretanto, agradando a todos. A elite dominante estava 

preocupada com a movimentação, de forma que, no segundo semestre de 1963, uma ampla 

campanha difamatória da CEPLAR foi intentada em todo o Estado. Foi chamada de comunista, 

escolas foram derrubadas e as verbas foram retiradas. Contra tudo, a Campanha continuou até 

o início de 1964, época em que o Brasil todo reivindicava transformações tendo o Presidente 

João Goulart na liderança da luta pelas reformas de base. No entanto, em 31 de março de 1964, 

o presidente populista foi deposto, os materiais utilizados nas campanhas de alfabetização 

foram destruídos e as lideranças do CEPLAR foram presas e/ou exiladas. 

Após o golpe militar de 1964, vários dos projetos de alfabetização de adultos, 

incentivados pela Campanha Nacional de Alfabetização pensada por Goulart, foram 

considerados comunistas e extintos, sendo que alguns expoentes desses movimentos, como, por 

exemplo, Paulo Freire, que havia desenvolvido o “método” de construção do conhecimento de 
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forma conjunta pelo educador e pelo educando e que levava à libertação do homem pelo 

conhecimento, foram perseguidos e exilados. Surgiu, então, no Brasil, como movimento de 

alfabetização de adultos, o projeto denominado: 

✓ “MOBRAL”, formalmente criado em 1968 e efetivamente implementado a partir de 

1971.  Diferente da pretensão de Paulo Freire (ensino como ato coletivo de caráter crítico e 

socializador que analisasse o contexto político, social e individual de cada um), o objetivo do 

MOBRAL era o de levar adultos a lerem e a escreverem através de cartilhas pré-fabricadas, 

impostas e decoradas, sem uma preocupação com a formação humana. A recessão econômica, 

iniciada nos anos 1980, inviabilizou a continuidade do programa, que incluía projetos tais como 

o Programa de Alfabetização Funcional, o Programa de Educação Integrada, o Programa 

MOBRAL Cultural e o Programa de Profissionalização.  

A partir de 1985, a Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) 

passou a se chamar Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos (EDUCAR), que 

estava dentro das competências do MEC e tinha como especialidade a “educação básica”. Em 

1990, a Fundação EDUCAR também foi extinta, surgindo o Plano Nacional de Alfabetização 

e Cidadania (PNAC), que só durou um ano. Em 1997 surgiu o Programa de Educação Solidária 

(PAS), uma meta do presidente Fernando Henrique Cardoso, que permaneceu vigendo até o 

segundo semestre de 2002, quando então passou a se chamar AlfaSol, uma Organização Não-

Governamental (ONG), que continua atuando até os dias de hoje.   

✓O Programa Brasil Alfabetizado foi criado em 2003 pelo governo do Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva.  É um programa de fluxo contínuo, organizado em ciclos de oito meses, 

cujo foco é a Educação de Jovens e Adultos (EJA), população acima dos 15 anos, e visa não só 

a alfabetização, como também a inclusão social de pessoas não-alfabetizadas. Esse Programa 

continua em vigor e, em 2016, o então Ministro da Educação, Sr. Mendonça Filho, disse que 

em 2017 esse ciclo seria ampliado, com um aumento que ia de 168 mil para 250 mil 

alfabetizandos atendidos, representando um aumento de 50% nas vagas. “Infelizmente o Brasil 

ainda tem 13,1 milhões de analfabetos, com 15 anos de idade ou mais. É um drama que temos 

de enfrentar com programas como o Brasil Alfabetizado, que será ampliado, e novas ações, que 

venham a somar esforços no sentido de reverter esse quadro”, disse o então Ministro da 

Educação. 

Infelizmente, não é o que temos visto na atual legislatura federal. A cada dia percebemos 

um desmantelamento e o não reconhecimento pelos órgãos federais dos Programas de Educação 

de Jovens e Adultos, dentre outros programas. Exemplo disso é a extinção, via Decreto nº 9.465, 

de 2 de janeiro de 2019, da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE), e da 
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Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). Dentre 

outras atribuições, a SECADI era responsável pelos programas, ações e políticas de Educação 

de Jovens e Adultos. Ao extinguir essa secretaria, o decreto não mencionou se essa modalidade 

(ou alguma das outras que estavam sob a responsabilidade dela, Educação Especial, Educação 

do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação Escolar Quilombola, Educação para as 

relações Étnico-Raciais e Educação em Direitos Humanos) continuará em andamento. 

Paulo Freire propunha uma prática de educação popular eminentemente 

conscientizadora, muito diferente da educação pública tradicional ministrada pelo governo a 

partir de cartilhas pré-elaboradas e tendenciosas, cujo objetivo era somente preparar mão de 

obra para o mercado de trabalho, em contrapartida à preparação das elites, formadas para o 

comando. No livro Pedagogia da Solidariedade, Nita Freire chama a atenção para o testemunho 

de força e energia que Paulo Freire depositou em suas obras e práxis, no sentido de nos munir 

de ferramentas para lutar contra o fatalismo e nunca deixarmos de acreditar que mudar, apesar 

de difícil, é possível: “Assim, no dia em que a democracia possa não ser mais uma utopia, um 

inédito viável a ser construído, mas a realidade mesma com homens e mulheres humanizados e 

humanizadores” (FREIRE, 2016d, p. 65). 

Os movimentos de alfabetização, fomentados pela Juventude Católica, pelo Centro 

Popular de Cultura, pelo Movimento de Cultura Popular, ou pela Campanha de Educação 

Popular, tinham um viés de emancipação via conscientização. Preocupados com a alfabetização 

de adultos, principalmente pela questão do voto, proibido para analfabetos, necessitavam que, 

além de aprender os códigos da lecto-escrita, as pessoas também pudessem desenvolver sua 

autonomia e o sentir/pensar/agir com consciência crítica sobre a realidade.  

Esse viés de emancipação que a escolarização mais politizada das classes populares 

proporcionava, era vista como uma ameaça às elites, de forma que os Movimentos de Educação 

Popular, considerados subversivos, foram extintos quase que em sua maioria. 

 

4.1 MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA): UMA “VÁLVULA 

DE ESCAPE”?  
 

Articular o direito à educação das pessoas jovens-adultas pode ser uma investida 

fecunda para repensar, reinventar a EJA. Articular o direito à educação das pessoas 

jovens-adultas, reconhecendo-as sujeitos de direitos humanos, obriga-nos a alargar a 

concepção de educação na perspectiva da Constituição Federal e da LDB: direito à 

educação como direito humano ao desenvolvimento humano pleno (ARROYO, 2017, 

p.109) 
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Arroyo nos chama a atenção sobre a visão supletiva dos programas de educação de 

jovens e de adultos. De acordo com o autor, “Essa visão reducionista ou esse não 

reconhecimento do direito à educação como direito humano pleno tem feito da EJA uma das 

experiências humanas e educativas mais empobrecidas: suprir apenas percursos escolares 

truncados” (2017, p.109). Segundo o autor, é por essa visão empobrecida que é justificada a 

não necessidade de profissionais com formação específica para trabalhar com esse público.  

O interlocutor-coautor Arthur confirma isso dizendo “Embora a escola tivesse ótimos 

professores e eu tenha aprendido bastante, era pouco tempo para ensinar muitos conteúdos, fora 

que eu acabei revendo conteúdos de sexto e quinto anos”. Essa deficiência nos conteúdos 

básicos, fará falta, anos depois, já no ensino superior, conforme Arthur segue dizendo: “Quando 

eu entrei na Universidade, senti um grande impacto, por que me faltava a base teórica do ensino 

fundamental, ainda mais do que os conteúdos do ensino médio. A base é a dificuldade maior”. 

E o interlocutor-coautor Anderson complementa: “Eu estou cursando matemática e toda hora 

me faz falta uma ou outra coisa que é base lá do ensino médio e eu não aprendi na EJA, o 

professor passa falando ‘isso tu aprendeste ali e lá’, só que nunca vi aqueles conteúdos”. Sobre 

o que vivenciou na chegada ao ensino superior, ele diz: 

 

Quando iniciei o semestre eu era militar, nas apresentações alguns também se 

disseram militares e eu comecei a me identificar com eles, mas daí começaram as 

aulas e eu, que pensava que sabia muito de matemática, comecei a apanhar, descobri 

que não sabia quase nada e certa ocasião um professor até me perguntou onde que eu 

tinha estudado antes, e eu falei que vinha do colégio tal e desconversei. Mas conversa 

vai, conversa vem, ele insistiu e eu disse, tipo bem baixinho: é, eu vim da EJA. Então, 

estava explicado. (Anderson, 3º Círculo, grifo meu) 

 

 Na fala do coautor transparece o desejo de anonimato que estudantes egressas e 

egressos EJA-Proeja assumem quando conseguem avançar nos estudos e chegar ao ensino 

superior. Não conseguir enxergar nas aulas atrativos suficientes para permanecer é uma 

realidade conhecida por estudantes de todas as modalidades e de todos os níveis de ensino, seja 

por não terem aprendido o gosto pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão, seja por conta de 

aulas mecânicas, com repetição de conteúdos desvinculados da realidade, seja por não 

conseguirem enxergar uma aplicação prática para um ou outro conteúdo. Esse tipo de ensino, 

desvinculado da realidade e que não considera os contextos de vida de seus estudantes, dentre 

vários fatores mais, tem feito com que muitas e muitos acabem por desistir, por vezes após 

inúmeras repetências ou fruto da necessidade prematura de trabalhar.  

De acordo com a interlocutora-coautora Joana, “tudo depende da forma como tu te 

envolve e faz com que as pessoas se envolvam. [...] Aquele professor que tem a sensibilidade 
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de trazer para o aluno aquilo que é da vivência dele consegue pegar um tema complexo e fazer 

com que o aprendizado tenha sentido”. 

Em sua pesquisa, Freitas (2015, p.115) trata do processo de juvenilização da EJA, e das 

interfaces desse programa com a escola regular. Ela nos conta que, dos 99 estudantes de EJA 

participantes da pesquisa que realizou, 71,7% tinham menos de 25 anos, e, destes, 81,7 tinham 

menos de 21. Muitos revelaram apenas ter esperado completar a idade mínima exigida para 

ingressarem na modalidade, isso os que não foram convidados a transferirem-se do regular para 

a EJA. Esses dados parecem confirmar o que dizem Arroyo e Freitas (e os interlocutores-

coautores Arthur, Anderson e Joana), que o programa está empobrecido, reduzido, e tem, até 

mesmo, se tornado uma válvula de escape do ensino regular, principalmente para aquelas e 

aqueles estudantes que têm mais problemas, que trazem um histórico de dificuldades e 

repetências. 

Essas não são pessoas que não tiveram acesso à escola no tempo regulamentar, antes, 

são pessoas evadidas de lá. Muitas vezes, o problema da evasão, da falta de acesso, são fruto 

de uma exclusão que ocorreu nos primeiros anos de escolarização, de uma escola que não soube 

acolher, nem soube se tornar significativa na vida das e dos estudantes, junto a isso, a 

necessidade de trabalhar para ajudar no sustento próprio e da família. 

Devido às representativas transformações pelas quais a sociedade passa a cada segundo, 

não podemos mais pautar o ensino em práticas e metodologias tradicionais e esperar obter os 

mesmos resultados que obtínhamos no tempo dos jesuítas.  É importante que exista um 

compromisso com as vivências e com os saberes de experiências feitos das educandas e dos 

educandos, principalmente de estudantes oriundos das classes populares. “Nesse contexto, os 

educadores das classes populares são desafiados a resistir a um modelo de escola tradicional 

pautado na fragmentação e na repetição de conteúdos” (FREITAS, 2015, p. 107). 

É importante incentivar os sonhos das/dos estudantes, auxiliando-as(os) a enxergarem 

inéditos viáveis de serem concretizados, vê-las/vê-los como sujeitos de direitos, olhar seus 

contextos de vida e buscar meios de trazer elas e eles novamente para o convívio digno. A 

utilização de práticas educadoras emancipatórias e humanas, que assegurem a visão das escolas 

como “espaços de reconhecimento de serem sujeitos de dignidade humana” (ARROYO, 2017, 

p.108), pode trazer estudantes para o lugar de quem pode Ser mais.  

Sob o aspecto legal, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma Modalidade Educativa 

que visa ofertar o ensino fundamental e médio para pessoas a partir dos 15 anos. O artigo 32 da 

LDB nº 9.394/96 informa que o Ensino Fundamental deverá ter por objetivo a formação básica 

do cidadão (e da cidadã), mediante o desenvolvimento de algumas capacidades lá explicitadas. 
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No artigo 37 desta lei, fica claro que essa modalidade, na ótica do legislador, se destina às/aos 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 

própria; e o artigo assegura, ainda, a essas pessoas, oportunidades educacionais gratuitas nos 

sistemas de ensino.  

A formação inicial e continuada de profissionais para a EJA, de acordo com o artigo 17 

da Resolução nº 1, de 5 de julho de 2000, do Conselho Nacional de Educação (CNE), terá como 

referência as DCNs para o ensino fundamental e para o ensino médio e as DCNs para a 

formação de professores. De acordo com o parágrafo único do artigo 5º dessa Resolução, a 

oferta dessa modalidade de ensino deve considerar as situações, os perfis e as faixas etárias 

das/dos estudantes.  

De 2014 a 2018, de acordo com o Censo Escolar, o número de matrículas na EJA 

diminuiu 2,9%, chegando a 3,5 milhões em 2018. A redução no número de matrículas da EJA 

de nível fundamental no período pesquisado foi de 10,1%. A EJA de nível médio apresentou 

um crescimento de 9,8% no mesmo período, conforme se observa no Gráfico da Figura 15: 

 

Figura 15: Número de matrículas na Educação de Jovens e Adultos – Brasil – 2014 a 2018 
 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela Deed/Inep com base nos dados do Censo da Educação Básica (refeito pela pesquisadora) 

 

Na EJA de nível fundamental, a maioria das matrículas, 62,7%, estão na rede municipal, 

sendo que 18,3% delas estão na zona rural. A rede estadual fica com 33,1% e a rede privada 

com 4,2% das matrículas. Na EJA de nível médio, 87,6% das matrículas estão na rede estadual, 

9,3% na rede privada e 2,2% na rede municipal. Veja na Figura 16. 
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Figura 16: Número de matrículas na EJA fundamental e médio, nas escolas da Zona Urbana e   

da Zona Rural 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela Deed/Inep com base nos dados do Censo da Educação Básica (refeito pela pesquisadora) 

 

Sobre os dados de faixa etária e sexo, o Censo informa que estudantes com menos de 

30 anos são maioria. Esses números nos indicam o motivo pelo qual falamos em “juvenilização 

da EJA”. Nos últimos anos, essa modalidade vem acolhendo estudantes que enfrentam as 

maiores defasagens idade-série. Nessa faixa etária estão 62,2% das matrículas, a maioria delas, 

57,6%, preenchidas por estudantes do sexo masculino, diferente da porcentagem verificada 

entre estudantes de mais de 30 anos, dos quais 58,2% são do sexo feminino (Figura 17). 

 

Figura 17: Número de matrículas na EJA segundo faixa etária e sexo. Brasil, 2018 

 

Fonte: Elaborado pela Deed/Inep com base nos dados do Censo da Educação Básica (refeito pela pesquisadora)  

 

A erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar são 

diretrizes dos Planos Nacional, Estaduais e Municipais de Educação, conforme visto 

anteriormente; no entanto, essas metas continuam longe de se efetivarem. A EJA pode 

contribuir em grande medida para que essas metas sejam atingidas. Pode contribuir, também, 
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com os contextos regulares de ensino, através do exemplo de uma prática educativa 

diferenciada, com viés popular, que considere os contextos e as singularidades das educandas 

e dos educandos. Dizemos isso pela percepção de que EJA e educação popular vivem hoje 

situações tão excludentes quanto na década de 1960, mesmo com ideais “tão atuais em tempos 

de exclusão, miséria, desemprego, luta pela terra, pelo teto, pelo trabalho, pela vida. Tão atuais 

que não perderam sua radicalidade, porque a realidade vivida pelos jovens e adultos populares 

continua radicalmente excludente. (Arroyo, 2006, p.225, In. Construção coletiva). 

Uma educação que se pretende humanizadora e emancipatória, seja em que contexto 

for, precisa ter o viés de autonomia e de autodeterminação, um viés de buscar a conscientização, 

que é um viés popular, no sentido contrário de elitizado. Nisso EJA e Proeja podem contribuir 

com a educação regular; em outros aspectos, precisam ser foco de um olhar que reconheça a 

necessidade de um currículo específico, de uma reformulação em seus projetos político-

pedagógicos e de uma formação específica dos profissionais para atuarem junto a esses 

públicos.  

A EJA tem objetivos de possibilitar a alfabetização com vistas à inclusão, seja qual for 

a idade da pessoa. Por vezes, a sociedade não consegue enxergar essa demanda. Algumas 

pessoas pensam que é inútil ensinar uma pessoa de 70 anos, por exemplo, a ler e escrever; no 

entanto, depoimentos de pessoas dessa idade, contrariam veementemente essa crença. Na 

docência na EJA, é comum ouvirmos depoimentos que nos dizem das modificações 

possibilitadas pelo aprendizado da lecto-escrita, a partir da qual se torna possível a realização 

de atividades simples (para quem sabe ler), como exercer o direito de ir e vir (materializado na 

possibilidade de embarcar em um ônibus sem pedir ajuda) ou pagar uma conta, grandes 

problemas para o analfabeto. 

Para transformar pensamentos equivocados a respeito da modalidade EJA e transformar 

uma escola que é tradicional, engavetada e que não possibilita o pensamento crítico em uma 

escola humanizadora e emancipatória é necessário investir nas pessoas, mais especificamente, 

na formação das pessoas. Numa escola tradicional, docentes não conseguem reconhecer a 

importância das horas de formação; não querem essa formação. Porém, sem formação e 

planejamento conjunto, não é possível realizar a interdisciplinaridade, nem o trabalho com 

projetos, que podem ser tão importantes nas escolas, tanto de EJA quanto de ensino regular.  

Oliveira (2015) nos trouxe o exemplo do trabalho com projetos em uma escola de EJA. 

Essa também pode ser uma boa opção para o ensino regular. Nesse trabalho, ele constatou que 

poucos docentes se preparam para trabalhar com projetos, por isso, estudantes também não 

desenvolvem o hábito de trabalhar com eles e se tornam pessoas adultas igualmente 
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despreparadas para essa metodologia. De acordo com o autor, o trabalho com projetos permeia 

todos os componentes curriculares com os demais processos de ensino-aprendizagem. Ele 

percebe que “Integrando nos Projetos Temáticos conteúdos significativos que partam dos reais 

interesses de educadores e educandos e de suas leituras de mundo é possível que as relações 

entre todos sejam mais alegres e participativas” (p. 104). A pesquisa de Oliveira aponta 

caminhos viáveis para um trabalho diferenciado, significativo, contextualizado, humanizador e 

emancipatório, tanto a nível de EJA como de qualquer outra modalidade. 

Freire via as pessoas como projetos; “não haveria ação humana se não houvesse uma 

realidade objetiva, um mundo como ‘não eu’ (da mulher e) do homem, capaz de desafiá-lo” e 

se o ser humano “não fosse um ‘projeto’, um mais além de si, capaz de captar a sua realidade, 

de conhecê-la para transformá-la” (FREIRE, 2016e, p. 55, grifo nosso). No trabalho com 

projetos, o ponto de partida é o interesse e a realidade de discentes (nem todas e todos precisam 

fazer o mesmo projeto e vários projetos podem ser desenvolvidos concomitantemente na mesma 

sala de aula); isso vai permitir a emancipação e a autonomia de estudantes na construção de 

outros projetos, possibilitando seu crescimento, sua convivência em grupo e o desenvolvimento 

de estratégias que sejam viáveis.  

 

4.2 PROGRAMA NACIONAL DE INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

COM A EDUCAÇÃO BÁSICA NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS (PROEJA) 
 

Outros jovens-adultos chegam do trabalho para a EJA-Mova59. Outros adolescentes-

crianças chegam da sobrevivência às escolas, obrigando seus mestres-educadores/as 

a entender de onde vêm, para onde voltam. De que itinerários humanos-inumanos, de 

que vivências injustas, mas resistentes. Voltam às escolas, à EJA por direito a uma 

vida justa-humana. (ARROYO, 2017, contra capa) 

 

Itinerários humano-inumanos e vivências injustas permeiam a vida escolar de muitas e 

muitos jovens, que acabam não resistindo e resignando-se com uma sina de desistências. 

Algumas e alguns são as e os jovens que engrossam as filas de EJA-Proeja e passam a fazer 

parte dos números que confirmam a juvenilização desses programas.   

O primeiro Decreto sobre o Proeja (Decreto nº 5.478, de 24/06/2005) foi instituído pelo 

Governo Federal em 2005 e logo revogado e substituído pelo Decreto nº 5.840, de 13 de julho 

de 2006. Esse segundo Decreto instituiu, “a nível federal, o Programa Nacional de Integração 

                                                           
59 O Projeto MOVA-Brasil tem como finalidades a inclusão social, a garantia do direito humano à educação, a 

redução do analfabetismo e a geração de trabalho e renda. Foi criado sob inspiração do Movimento de 

Alfabetização de Jovens e Adultos de Paulo Freire.  
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da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos – PROEJA”. O Documento Base, produzido após esse Decreto, afirmava que diversas 

ações estavam em andamento para consolidá-lo, integrando “trabalho, ciência, técnica, 

tecnologia, humanismo e cultura geral com a finalidade de contribuir para o enriquecimento 

científico, cultural, político e profissional como condições necessárias para o efetivo exercício 

da cidadania” (MEC, 2007, p. 7).  

Pelo Decreto nº 5.840/06 foram admitidos o ensino fundamental, os sistemas de ensino 

estaduais e municipais e entidades privadas nacionais de serviço social, aprendizagem e 

formação profissional, vinculadas ao sistema sindical (“Sistema S”) ao Proeja.  O Portal do 

MEC informa que esse Programa passou a 

  

[...] contemplar os seguintes cursos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos: 

1. Educação profissional técnica integrada ao Ensino Médio; 2. Educação profissional 

técnica concomitante ao Ensino Médio; 3. Qualificação Profissional, incluindo a 

Formação Inicial e Continuada integrada ao Ensino Fundamental; 4. Qualificação 

Profissional, incluindo a Formação Inicial e Continuada concomitante ao Ensino 

Fundamental; 5. Qualificação Profissional, incluindo a Formação Inicial e Continuada 

integrada ao Ensino Médio; 6. Qualificação Profissional, incluindo a Formação Inicial 

e Continuada concomitante ao Ensino Médio. (MEC. 2007) 

 

Seja qual for a forma escolhida, o Proeja abre possibilidade de acesso ao ensino superior, 

deve considerar as características de jovens e adultos atendidos e ser articulado ao ensino 

fundamental ou ao ensino médio, de forma integrada ou concomitante. No artigo 4º, o Decreto 

prevê a carga horária mínima que deve ser cumprida com a formação geral e com a formação 

profissional e, no artigo 8º, a obtenção de diploma, de validade nacional, tanto para fins de 

habilitação profissional quanto para fins de prosseguimento de estudos em nível superior. Paiva 

(2012, p. 48) afirma que o Proeja, do ponto de vista da concepção/formulação, é “uma das mais 

bem tecidas políticas públicas que já se teve no país”. 

Os Decretos de 2005 e de 2006 não foram os únicos a tratar do Proeja. Essa Política 

Pública foi institucionalizada por um conjunto de leis, decretos e portarias que a tornaram 

possível, associando-a à EJA, com educação integrada de cunho obrigatório a ser ministrada, 

inicialmente, nos Institutos Federais de Ensino. O Decreto nº 6.095/2007, que trata da 

constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, estabeleceu, no inciso 

III do § 2º do artigo 4º, a criação de ofertas de vagas no âmbito do Proeja nos Institutos Federais. 

No artigo 5º, determinou que o projeto de lei que instituísse o IFET deveria vincular sua 

autonomia financeira de forma a destinar 50% de sua dotação orçamentária para a educação 
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profissional técnica de nível médio, em cursos e programas integrados ao ensino regular para 

os cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores e para o Proeja em geral.  

A Lei nº 11.741/2008 redimensionou, institucionalizou e integrou as ações da Educação 

Profissional Técnica de Ensino Médio, da EJA e da Educação Profissional Tecnológica, 

incluindo o § 3º no artigo 37 da LDB nº 9.394/96, que previa a Educação de Jovens e Adultos 

articulada, preferencialmente, com a educação profissional. Essa normativa trouxe para a LDB 

nº 9.394/96 a previsão de que a EJA deveria ser oferecida preferencialmente de forma integrada 

com a educação profissional. Sobre a educação profissional e técnica de nível médio, o artigo 

36-D informa: “Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando 

registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação 

superior” (BRASIL, 2008).   

O Proeja tem como perspectiva a proposta de integração da educação profissional à 

educação básica buscando a superação da dualidade trabalho manual e trabalho intelectual, 

visando a construção de respostas para diversos desafios, tais como, o da formação do 

profissional, da organização curricular integrada, da utilização de metodologias e mecanismos 

de assistência que favoreçam a permanência e a aprendizagem do estudante, dentre outros.  

A Lei nº 11.892/2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica e criou os Institutos Federais garante, pelo menos na letra da lei, a entrada da 

EJA na rede federal a partir da integração com a educação profissional. Em seu artigo 7º, ela 

destaca, entre os objetivos dos Institutos Federais, o de ministrar educação profissional técnica 

de nível médio aos concluintes do ensino fundamental e ao público da EJA. Essa Lei, em 

atenção ao Decreto nº 6.095/2007, determina, no artigo 8º, a destinação de 50% das vagas dos 

Institutos Federais aos concluintes do ensino fundamental regular e ao público da EJA, 

garantindo no mínimo 10% do total das vagas de ingresso da instituição a esta modalidade, 

tomando como referência o quantitativo de matrículas do ano anterior (Decreto Nº 5840/2006). 

Para 2007, o artigo 2º da Portaria nº 2.080/05 estabeleceu, no âmbito dos Centros 

Federais de Educação Tecnológica, Escolas Técnicas Federais, Escolas Agrotécnicas Federais 

e Escolas Técnicas vinculadas a Universidades Federais um quantitativo de 20% das vagas de 

ingressantes ao PROEJA. Ainda de acordo com o § 2º do artigo 2º, esse percentual seria 

reavaliado, em 2007, para serem estabelecidos percentuais a serem aplicados a partir de 2008. 

No entanto, na época, houve controvérsias sobre a validade dessa determinação em face da 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar dos 

centros de educação. A controvérsia se deu, ainda, face ao já revogado Decreto nº 5.478/2005, 

que abarcou quase a totalidade do previsto na Portaria nº 2.080/05, e ainda, previa que o 
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Ministério da Educação estabelecesse o percentual de vagas anualmente. Ainda que a Portaria 

não tenha sido revogada até hoje, não temos notícias de que aqueles percentuais mínimos 

tenham sido oferecidos/revistos. 

Dessas normativas, já se passaram mais de dez anos. Pessoas jovens e adultas que, 

teoricamente, devem ter ocupado as vagas, provavelmente, já concluíram o ensino médio. 

Quantas e quantos ascenderam ao ensino superior? Quanto de eficácia esses programas já 

tiveram/estão tendo? Eles atingiram seus objetivos iniciais? Não encontrei dados que possam 

responder adequadamente a essas questões. 

Conforme a professora Joze, avaliadora externa dessa Dissertação, bem ressalta em seu 

parecer, é preciso destacar que também no Proeja, podem ser verificadas muitas dificuldades, a 

exemplo da Modalidade EJA. Aqui também existem docentes que não gostam de trabalhar com 

o Programa por acreditarem que “sabem muito” para ensinar quem “sabe muito pouco”; existe 

dificuldade de pensar um currículo voltado especificamente ao Proeja; são verificados altos 

índices de evasão, devido às histórias de vida; há dificuldades de acompanhamento de egressas 

e egressos por conta de defasagens acumuladas, entre outros problemas.  

A docente lembra, ainda, que também aqui, tal qual na EJA, há muitas bonitezas, como por 

exemplo: a oferta do Proeja FIC60 em parceria com os municípios que ofertam a educação básica 

(Ensino Fundamental); o Proeja Prisional que vem resgatando a dignidade para quem já acredita 

que nada têm e, mais do que isso, trazendo oportunidades para as pessoas serem mais; a 

profissionalização pelos Cursos Técnicos Integrados ao Proeja que oportunizam, além da conclusão 

do ensino médio, a inserção no mundo do trabalho; a possibilidade para estudantes do Proeja 

trilharem todo seu itinerário formativo dentro da instituição, desde o ensino fundamental até a pós-

graduação, dentre outras belas oportunidades que esse Programa oferece. 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA) estão inseridos no conceito de Políticas Públicas, ou seja, podem ser entendidos 

como sendo atividades dos governos que influenciam a vida dos cidadãos. A formalização de 

políticas públicas inclusivas (como é o caso da EJA e do PROEJA) deixa claro o 

reconhecimento, pela sociedade e pelos poderes públicos, do direito à educação. O 

analfabetismo é o reverso da cidadania e uma violação ao princípio constitucional da igualdade. 

EJA e Proeja são fatores de resgate do princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

                                                           
60 Cursos do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos, Formação Inicial e Continuada com o Ensino Fundamental (PROEJA-FIC). Foi 

istituído através do Decreto nº 5.840/2006. 
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5 ACESSO, ACOLHIDA E PERMANÊNCIA DE EGRESSAS E EGRESSOS 

EJA/PROEJA NO ENSINO SUPERIOR, UMA DIFÍCIL DEMOCRATIZAÇÃO 

 

Figura 18: O ensino superior, um amplo horizonte de novas descobertas 

 

Fonte: SOUSANIS (2017, p. 71) 

 

Peço licença para terminar soletrando a canção de 

rebeldia que existe nos fonemas da alegria. 

(MELLO, 1964. In Freire, 1967).   
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Para abordar esse tema tão caro e tão difícil, do acesso, da permanência e do sucesso de 

egressos EJA-Proeja no ensino superior, que representa um caminho em direção a uma 

universidade mais próxima das classes populares e da efetiva democratização do ensino 

superior, vejo-me “bebendo”, principalmente, de duas fontes: Pereira (2015) e Santos (2011). 

Em relação à democratização da Educação Superior, é preciso considerar o acesso-ingresso e a 

inclusão das camadas socialmente marginalizadas nesse nível de ensino; bem como a 

permanência-conclusão nele-dele; a formação com qualidade e a inserção no mercado de 

trabalho. Pereira (2015) nos alerta para o fato de que “se hoje assistimos ao ingresso de mais 

pessoas das camadas populares na universidade, temos que enfrentar o desafio de repensar a 

própria instituição universidade, sob pena de estarmos passando de uma exclusão da 

universidade para uma exclusão na universidade” (p.58, grifo do autor).  

O perfil de estudantes das Universidades públicas tem mudado. Até pouco tempo, a 

grande maioria era de classe social mais elevada. Pessoas cujos pais podiam pagar boas escolas 

de ensino básico e bons cursinhos pré-vestibulares. As e os mais carentes ou não chegavam ao 

ensino superior ou iam para faculdades particulares, mesmo à custa de utilização de quase a 

totalidade de seus recursos ou de dívidas contraídas. Esse perfil, aos poucos, está mudando. No 

entanto, docentes acostumados com aquela situação, ainda não se deram conta desta.   

 
 

Os professores aqui da pública tem mentalidade de professores da particular, onde os 

alunos chegam de carro para estudar, não precisam correr para pegar o último ônibus, 

as 23 horas, pois se perderem terão que ficar mais de uma hora sozinhos na parada no 

centro para enfim retornarem para suas casas nos bairros afastados. Alunos que têm 

uma ótima internet para pesquisar ou dinheiro para pagar aulas particulares e auxílio 

para fazer os trabalhos. Alunos que não precisam trabalhar e podem passar o dia todo 

estudando. Não é a realidade de alunos cotistas sociais. Mas é a imagem desse perfil 

de estudantes que os professores têm, os estudantes que eles sempre tiveram. Mudou 

a lei, mas a estrutura física e as pessoas não mudaram. (Joana, 2º Círculo) 

 

A acadêmica encerrou sua fala, com ares de tristeza, citando uma frase que ela ouviu e 

perguntando, mais para si mesma do que para as e os demais participantes do Círculo, como 

fazemos? A frase diz: “Temos escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do 

século XXI". Sim, como fazemos para, além de permitir o acesso, dar condições de 

permanência na universidade? Com essa fala, ganha ainda mais significado e importância o 

alerta de Pereira de que é preciso repensar a própria instituição universidade, que, como 

dissemos, há alguns anos  vem se modificando na direção de uma universidade mais próxima 

das classes populares embora nesse momento histórico do Brasil (2019), com a posse do atual 

governo, estejamos vivenciando um período de indecisão, uma “democratização inconclusa”, 

nas palavras do autor. Convivemos com ataques sistemáticos à educação pública, especialmente 
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às universidades e aos institutos federais e não podemos ter certezas sobre quais políticas 

públicas educacionais passarão a vigorar.   

A interlocutora-coautora Joana conta, ainda nesse Círculo, que quando falava que era 

egressa EJA colegas faziam cara de quem pensa que ela estava querendo se fazer de vítima, 

“mas eu não queria e não quero, se eu quisesse ficava em casa chorando e me sentindo vítima. 

Mas essas pessoas que te olham atravessado acabam influenciando outras e fazendo com que 

muitas te anulem, te isolem.” Não é fácil permanecer e “levantar a cabeça e enfrentar; eu me 

empoderei porque não tive outra opção, ou me acovardava ou me fortalecia”. Infelizmente, 

nesse tipo de situação, muitas e muitos se acovardam, e, com um pouco de sensibilidade é fácil 

entender essa opção. Quem consegue enfrentar isso só o faz por contar com o apoio e o 

incentivo de professoras e professores que têm a real compreensão do humano em suas relações 

e conseguem ser fonte de inspiração e força para educandas e educandos. 

No Plano Nacional de Educação, vigente no período de 2014 a 2024, a meta 12 refere-

se ao Ensino Superior a nível de Graduação. Falamos sobre o estado atual de cumprimento 

dessa meta quando a abordamos, no estudo do PNE, no qual pudemos perceber que a meta está 

longe de ser atingida.  Não há, no PNE, uma meta específica para a questão da acolhida, nem 

para as ações de permanência ou para a questão da evasão. Somente algumas estratégias 

mencionam, indiretamente, tais questões. É o caso da estratégia 12.9 que fala em “políticas 

afirmativas”; a 12.10 que fala em “assegurar condições de acessibilidade”; a 12.13 fala em 

‘acesso e permanência”, mas linca a um público específico, ou seja, a populações do campo e 

comunidades indígenas e quilombolas e ainda deixa dúvidas sobre se esse acesso e permanência 

é para pessoas oriundas dessas populações ou se é para pessoas que buscam formação para 

depois atuarem como profissionais junto a elas.   

Fazer Universidade Pública no século XXI é um desafio que vem se desenhando há um 

tempo. Em 1995, a Editora Cortez lançou no Brasil um livro de Boaventura de Sousa Santos 

em que o autor identificava três crises que, segundo ele, se defrontava a universidade. Essas 

três crises eram a crise de hegemonia, fruto das contradições entre as funções tradicionais da 

universidade e àquelas que lhe vinham sendo atribuídas ao longo do século XX, a maioria 

exigências do capitalismo; a crise de legitimidade, que as exigências sociais e políticas das 

classes populares que queriam ingressar na universidade, até então reduto das elites, 

desencadearam; e a crise institucional, provocada pela crescente pressão “por submeter a 

universidade à critérios de eficácia e produtividade de natureza empresarial” (SANTOS, 2011, 

p.10). 
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Em 2011, Santos se perguntava o que aconteceu desde que escreveu aquele livro (antes 

de 1995), no qual, na primeira parte, analisa as transformações recentes no sistema de ensino 

superior e seus impactos na universidade pública e, na segunda parte, apresenta e justifica os 

princípios básicos de uma reforma democrática e emancipatória  da universidade pública no 

limiar do século XXI, até o momento em que volta a escrever sobre o assunto. 

A leitura do livro é atual e instigante, embora enseje um cuidado especial sobre o lugar 

de onde o autor fala (Portugal) em relação ao lugar de onde o lemos (Brasil). O autor aborda a 

relevante questão da dependência financeira que a universidade tem em relação ao Estado e 

como isso se agravou nos últimos 30 anos, induzida pela perda de prioridade nas políticas 

públicas, em grande parte devido às pressões dos interesses da globalização neoliberal. Essa 

também é uma preocupação de Pereira (2015) para quem “Nos anos 1990, o contexto do 

neoliberalismo atacou a estrutura universitária, em especial a pública” e segue afirmando, com 

base em outros autores, que “os pressupostos neoliberais precarizaram o investimento público, 

sucateando as estruturas físicas e atacando direitos dos trabalhadores em educação” (p.78). É 

um mercado econômico que identifica a educação como um investimento rentável e aposta na 

abertura generalizada desse bem público à exploração comercial. 

 

[...] com a transformação da universidade num serviço a que se tem acesso, não por 

via da cidadania, mas por via do consumo e, portanto, mediante pagamento, o direito 

à educação sofreu uma erosão radical. A eliminação da gratuitidade (sic) do ensino 

universitário e a substituição de bolsas de estudo por empréstimos foram os 

instrumentos da transformação dos estudantes de cidadãos em consumidores. 

(SANTOS, 2011, p. 27)  

 

Não bastasse a abertura da educação à exploração comercial, com o engodo de que 

estavam proporcionando acesso a esse bem público, passou-se a financiar a educação através 

de empréstimos aos estudantes (FIES e PROUNI), criando expectativas de profissionais que já 

iniciam suas prováveis (visto que o diploma não é nem nunca foi sinônimo de garantia de 

emprego) carreiras endividados. Pereira (2015, p.80) corrobora reproduzindo a fala de Angel 

Gurria, secretário geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OECD), em 2006: “a educação é hoje uma mercadoria negociável”; e nos informa que “essa 

‘objetivação’ da ‘mercadoria’ educação penetra com força em nosso país a partir do contexto 

neoliberal” encontrando amparo na CF/88 e na LDB nº 9.394 de 1996.   

Prova disso são os empréstimos feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

(BNDES). “Desde 1999, o BNDES emprestou R$310 milhões às universidades privadas e 

apenas R$33 milhões às universidades públicas” (SANTOS, 2011, p.33, nota 16). Isso é 
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investimento do Banco; ora, sabemos todos que o Banco não investe de graça e as instituições 

que recebem esses recursos é claro que não repassam de graça. Por isso, temos uma ampla 

campanha para desmoralizar as instituições educacionais públicas em prol das privadas, ou seja, 

para aumentar o número de devedores e o lucro com educação. 

A favor das universidades, principalmente das públicas, está o fato de que, no Brasil, 

essas universidades respondem por mais de 95% da produção científica, conforme reportagem61 

escrita por Mariluce Moura, publicada no dia 11 de abril desse ano (2019). Nessa reportagem, 

podemos ver que a própria Academia Brasileira de Ciências, na pessoa de seu presidente, Sr. 

Luiz Davidovich, físico, professor da UFRJ, pesquisador dos mais respeitados por seus 

brilhantes trabalhos em emaranhamento quântico, afirma que, de 2011 a 2016, o Brasil publicou 

mais de 250.000 artigos na base de dados Web of Science, em todas as áreas do conhecimento.  

O documento citado, disponibilizado à CAPES pelo Clarivate Analytics, é um relatório 

chamado “Research in Brazil62”. Esse relatório apresenta uma análise sucinta do desempenho 

da pesquisa brasileira, considerando o contexto global. De acordo com esse documento, as 

universidades públicas têm desempenhado um papel preponderante no cenário brasileiro da 

pesquisa, com 95% das publicações. Todos os estados estão representados por suas 

universidades. Dentre as 20 instituições que mais publicam, cinco são estaduais e quinze, 

federais.   

As publicações beneficiam a população brasileira como um todo, principalmente nas 

áreas petrolíferas (graças a essas pesquisas, o petróleo do pré-sal representa atualmente mais de 

50% do petróleo produzido no país), agrícola (a agricultura brasileira sofisticou-se e aumentou 

sua produtividade), médica (epidemias, como a do vírus da zika, são enfrentadas por grupos 

científicos de grande qualidade), farmacológica (novos fármacos são produzidos, alternativas 

energéticas são propostas, novos materiais são desenvolvidos e empresas brasileiras obtêm 

protagonismo internacional em diversas áreas de alto conteúdo tecnológico, como cosméticos, 

compressores e equipamentos elétricos). 

Voltando à questão do acesso ao ensino superior, nessa era de cultura digital, as novas 

tecnologias exercem influências sobre todos os processos existenciais, aproximando, em 

segundos, saberes que, antes, levava-se muito tempo para disseminar. Não é exagero dizer que 

hoje o conhecimento está ao alcance de um dedo, ou de um sinal de frequência cardíaca, ou da 

                                                           
61 Disponível em http://ciencianarua.net/universidades-publicas-respondem-por-mais-de-95-da-producao-

cientifica-do-brasil/. Acesso em maio/2019. 
62 Disponível em https://www.capes.gov.br/pt/sala-de-imprensa/noticias/8726-documento-disponibilizado-a-

capes-apresenta-desempenho-e-tendencias-na-pesquisa-brasileira. Acesso em maio/2019. 

http://ciencianarua.net/universidades-publicas-respondem-por-mais-de-95-da-producao-cientifica-do-brasil/
http://ciencianarua.net/universidades-publicas-respondem-por-mais-de-95-da-producao-cientifica-do-brasil/
https://www.capes.gov.br/pt/sala-de-imprensa/noticias/8726-documento-disponibilizado-a-capes-apresenta-desempenho-e-tendencias-na-pesquisa-brasileira
https://www.capes.gov.br/pt/sala-de-imprensa/noticias/8726-documento-disponibilizado-a-capes-apresenta-desempenho-e-tendencias-na-pesquisa-brasileira
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íris; ou seja, a biometria é uma alternativa atual e viável a exercer influências na nossa vida. E 

essa mesma tecnologia se mostra muito atraente, especialmente para estudantes que trabalham 

com a relação do tempo de maturação dos conhecimentos de forma muito diferente da forma 

como fazíamos há alguns anos, já que se tornam mais imediatistas a cada dia.  

Especificamente falando sobre o acesso ao ensino superior, as escolas de ensino 

fundamental e médio mais elitistas continuam enviando estudantes para as melhores 

universidades, muitas delas públicas. Nesse sentido, continuamos tendo uma concepção elitista 

predominante na questão do ingresso e da permanência na universidade. Nas palavras de Pereira 

(2015, p.73) sobre essa concepção elitista “suas raízes são profundas no processo de criação da 

universidade brasileira”. Falas como a do interlocutor-coautor Anderson comprovam que há 

professoras e professores que sequer apostam em estudantes de classes populares e em egressas 

e egressos EJA. Ele conta que um dia uma professora o encontrou no supermercado em que ele 

trabalhava e lhe perguntou se ele estava abandonando a matemática. Ele respondeu: “-Por que, 

professora, não entendi? Ela replicou: -Ah, então tu ainda estás tentando a matemática? Pensei 

que tu ias desistir. Ela falou isso por causa das dificuldades que tive no primeiro semestre. Essa 

professora era coordenadora do curso, ela não apostava em mim” (5º Círculo). 

A universidade, na pessoa de algumas e de alguns docentes, ao não apostar em seus 

estudantes, não contribui em nada para que consigam superar suas dificuldades. Já basta que 

elas e eles não acreditem em si, como nos conta o interlocutor-coautor Arthur: “pensei, vou só 

terminar o médio mesmo e vou trabalhar. Já tinha tido o desejo de ir para a faculdade, mas não 

acreditava que conseguiria, não acreditava em mim. Então fui tocando”.  Enquanto isso, “a 

entrada na faculdade torna-se muito mais difícil ou até inacessível para a massa assalariada e 

para os desempregados, fato que corrobora com a elitização dos espaços universitários” 

(PEREIRA, 2015, p.74).  Às filhas e aos filhos das classes menos favorecidas restam os 

programas de financiamento, como o Fies e o ProUni63, a garantir um início de carreira com 

dívidas.  

Basta ver as provas e o nível de ensino em algumas escolas de ensino básico privadas 

de nossa cidade que, ainda nas séries iniciais, trabalham as avaliações e as tarefas nos moldes 

dos concursos de vestibular ou das provas de acesso ao ensino superior, preparando seus 

estudantes, desde a mais tenra idade para o mercado de disputa às melhores vagas nas melhores 

universidades (públicas). Enquanto isso, como nos conta a interlocutora-coautora Joana, nos 

bairros, entre as classes menos favorecidas, tem esse tipo de elitização: “é assim: quem faz o 

                                                           
63 Nos casos de bolsas inferiores a 100%, a diferença deve ser paga. 
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ensino regular no Colégio do Bairro, só vai conseguir chegar na Escola do Bairro não vai 

conseguir matrícula na Escola do Centro. Agora, quem vem de uma escola um pouco melhor, 

vai para a Escola do Centro, que é mais renomada e onde a média para passar é maior”. 

Em situação parecida estão os programas como a Educação de Jovens e Adultos, que  

não têm sequer um currículo básico específico definido, devendo “dialogar” com as escolas de 

ensino fundamental e médio regulares; os cursos de pedagogia, somente nos últimos anos têm 

se dedicado a abordar o assunto da EJA, e ainda assim, de forma não aprofundada. Santos nos 

diz que em alguns países o objetivo de democratizar o acesso não foi conquistado na última 

década, sendo essa a maior frustração na área do acesso. “Na maioria dos países, fatores de 

discriminação, sejam eles a classe, a raça, sexo ou etnia, continuam a fazer do acesso uma 

mistura de mérito e privilégio. Em vez de democratização, houve massificação” (SANTOS, 

2011, p. 67). 

Santos está a falar de fatores muito importantes. Quando se trata de segmentação e de 

dificuldades de acesso ao ensino superior, fatores historicamente de discriminação, como a 

classe social, a etnia e o gênero sempre exerceram forte influência. O que dizer, então, de 

estudantes egressas e egressos de programas de alfabetização de adultos, quase todas e todos 

com o agravante de terem que somar ao mundo do estudo o mundo do trabalho.  

A situação piora se falamos em juvenilização, com um histórico de fracassos, que faz 

suas e seus protagonistas acreditarem-se menos competentes que outras e outros estudantes que 

conseguem dar continuidade “normal” a seus estudos. Arroyo (2017, p. 107) fala de sua 

preocupação com a formação de profissionais para atuarem junto às e aos jovens que chegam 

de volta à escola, egressas e egressos de processos de inferiorização e de destruição de suas 

identidades. “Esse seria o aprendizado político na nova experiência de educação: que sejam 

reconhecidos e tratados como sujeitos de direitos, para que se reconheçam e se afirmem sujeitos 

de direitos. Sujeitos de dignidade humana” e possam entender as estruturas que as e os 

segregaram, para que, aí sim, possam permanecer e ter sucesso nessa nova tentativa de inserir-

se na vida escolar. 

As egressas e os egressos, coautoras-interlocutoras e coautores-interlocutores dessa 

pesquisa, todas e todos acadêmicas e acadêmicos de licenciaturas, ou seja, em fase preparatória 

para tornarem-se educadoras e educadores, ao conseguirem permanecer e ter sucesso em seu 

percurso formativo, pelo aprendizado político de saberem-se sujeitos de direitos, são uma 

inspiração para as próximas gerações de estudantes. A divulgação das histórias de vida e dos 

esforços dessas pessoas em inserirem-se nesse lugar de quem pode, assumindo-se sujeitos de 
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direitos, por si só, já é um excelente “produto” dessa pesquisa, um verdadeiro constructo de 

intervenção na sociedade.   

Santos (2011, nota 8, rodapé da p. 69) nos diz que a nomenclatura mais correta para 

designar a área do acesso talvez seja falando em acesso/permanência, e vai além, dizendo que 

poderíamos chamar de  “acesso/permanência/sucesso”, pois não se quer garantir só o acesso, 

mas a permanência e o sucesso de estudantes de classes ou grupos sociais discriminados. Em 

seu comentário, na nota 8, Santos confirma o que vimos dizendo ao longo desse trabalho, que 

não basta o acesso, é preciso garantir a permanência de estudantes, sejam cotistas, sejam 

egressas e egressos EJA-Proeja ou quais forem, no ensino superior até que atinjam o sucesso 

em sua jornada. Precisamos encarar a educação como instrumento de inclusão social que sirva 

para modificar as formas de ver o mundo e (inter)relacionar-se com ele. É necessário que a 

educação seja um instrumento de transformação social e os programas de alfabetização de 

jovens e adultos precisam estar engajados nesse objetivo, não somente alfabetizando, mas 

permitindo uma continuidade que leve educandas e educandos à conquista de mais autonomia.  

Pereira nos alerta para a contradição de termos que é pensar universidade com viés 

popular. Segundo o autor, a universidade foi “constituída historicamente para a elite” de forma 

que a construção de uma “universidade popular é uma bandeira de luta e de disputa desse espaço 

social, sendo uma utopia a ser perseguida” (PEREIRA, 2015, p. 84). Faço parte das pessoas que 

acreditam nessa utopia e levanto essa bandeira de luta, pois defendo que a universidade é para 

todas e todos que quiserem estar nesse espaço de saber. Pensar uma Agenda de Planos de 

Acolhida e de Planos de Permanência para egressas e egressos EJA/PROEJA é pensar formas 

de permitir que uma parcela da população, historicamente excluída e segregada, possa estar 

nesse nível de ensino. “Defendo a perspectiva de que estamos diante do desafio de criarmos 

uma ‘(nova) teoria pedagógica do ensino superior’ que deve, portanto, ser gestada a partir do 

diálogo entre a universidade e os segmentos populares que a ela começam a chegar”. 

(PEREIRA, In: ZITKOSKI e MORIGI, 2011, p.29). 

Se olharmos para nossa história pregressa, veremos que, a partir de 1970, com a 

necessidade de técnicos para impulsionar o desenvolvimento econômico, investiu-se em 

universidades públicas, que apresentaram, por isso, um crescimento até 1985; quando então 

foram simplificadas as normas para a criação de instituições privadas, possibilitando a oferta 

de novos cursos. De 1970 a 2004 observou-se um crescimento expressivo nas instituições 

privadas e uma estagnação nas públicas.  

Paralelo a isso tudo, a Constituição Federal de 1988 acrescentou a possibilidade de um 

terceiro sistema de ensino aos dois já existentes: as instituições confessionais e filantrópicas, 
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auxiliadas por recursos financeiros públicos.  Na década de 1990, por orientação de organismos 

financeiros internacionais (FMI, Banco Mundial) os gastos com educação concentraram-se 

mais no ensino básico, o que abriu portas para a entrada maciça da iniciativa privada no mercado 

da educação superior, com ações negociadas, inclusive, via Bolsas de Valores. Pereira (2015, 

p. 81) ratifica essa afirmação: “a expansão de forma privada do ensino superior brasileiro ocorre 

via capital internacional privado articulado com o capital nacional, fomentando a 

oligopolização do sistema”.  

Os dados também confirmam a expansão das instituições privadas, comprovando que 

esse mercado da educação superior só faz crescer. Em 1998, de acordo com informações do 

INEP, o gráfico representativo do número de instituições públicas e privadas no Brasil estava 

assim: 

 

Figura 19: Instituições por dependência administrativa no Brasil em 1998 

 

Fonte: MEC/INEP/SEEC. In Evolução do Ensino Superior (Graduação). 1980-1998. Brasília. 2000. 

 

No gráfico, é possível observar o crescimento no número de instituições de ensino 

superior privado em todas as regiões, mas, principalmente no Sudeste. Importante visualizar 

também o gráfico do número de matrículas, neste mesmo ano, nas instituições públicas e 

privadas, por região, demonstradas na Figura 20: 
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Figura 20: Matrículas por dependência administrativa no Brasil em 1998 

 

Fonte: MEC/INEP/SEEC. In Evolução do Ensino Superior (Graduação). 1980-1998. Brasília. 2000. 

 

Percebe-se que, em 1998, apenas nas regiões Norte e Nordeste o número de matrículas 

em instituições públicas de ensino superior continuava maior. Nas demais regiões, as 

instituições privadas detinham os maiores índices de matrículas. Menos exigências para o 

ingresso e cursos de baixo custo podem ter contribuído para isso. Também o marketing, 

característica do capitalismo, que via/vê a educação como um investimento rentável e seguro e 

atraía/atrai, com suas campanhas, muitos seguidores. Assim, através principalmente de dois 

programas, o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento ao 

Estudante de Ensino Superior (Fies), criou-se uma geração inteira de endividados. 

Em 2014, os programas Fies e ProUni continuaram sendo bastante procurados, passando 

de 5.6% das matrículas em cursos de graduação presenciais nas IES privadas, via Fies, em 2010, 

para 40,7% em 2014; e de 5,6% via ProUni em 2010, para 11% do total de matrículas em 2014 

(CORBUCCI; KUBOTA; MEIRA, 2016, p. 25). Ou seja, o setor público continuava a financiar 

indiretamente as matrículas no setor privado. Em 2015, restrições orçamentárias levaram à 

revisão de algumas regras para a concessão do Fies, que passou a exigir nota média mínima no 

ENEM, entre outros critérios, que não nos cabe analisar neste documento, cujo foco principal 

é o Ensino Superior Público. 
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No documento chamado “Evolução da educação superior privada no Brasil: da reforma 

universitária de 1968 à década de 201064” (CORBUCCI; KUBOTA; MEIRA. 2016), os autores 

afirmam que a Reforma Universitária de 1968 viabilizou um sistema de ensino de “caráter 

público, meritocrático, seletivo, de feição estritamente acadêmica”, vinculado à pesquisa e à 

pós-graduação; e outro em que a educação era desvinculada “da pesquisa, de menor duração e 

distinção, ministrada em instituições privadas e isoladas em boa parte financiadas com verba 

pública por via de isenções fiscais e auxílios diversos”. 

O documento citado informa, ainda, que de 2000 a 2010 o número de matrículas em 

cursos de graduação no setor público passou de 887.026 para 1.461.696, o que corresponde a 

26,8% do total de matrículas. O setor privado passou de 1.807.219 para 3.987.424, ou seja, o 

ensino privado com fins lucrativos abocanhou 73,2% do total de matrículas nesse período. 

Pereira (2015, p.61), a partir de um texto extraído de uma figura disponibilizada na rede 

virtual Facebook, nos alerta para um tipo de casamento que ainda não foi feito no Brasil. Ele 

refere-se à união do saber acadêmico com o saber popular dizendo que “o saber popular nasce 

da experiência sofrida, dos mil jeitos de sobreviver com poucos recursos. O saber acadêmico 

nasce do estudo, bebendo de muitas fontes. Quando esses dois saberes se unirem, seremos 

invencíveis”. Ousamos cultivar a utopia de que esse casamento possa ser, ainda, um viável 

possível. 

 

5.1 CURSOS DE LICENCIATURA DA UFSM: OFERTA E ACESSO 

 

Missão: Construir e difundir conhecimento, comprometida com a formação de 

pessoas capazes de inovar e contribuir com o desenvolvimento da sociedade, de modo 

sustentável. 

Visão: Ser reconhecida como uma instituição de excelência na construção e difusão 

do conhecimento, comprometida com o desenvolvimento da sociedade, de modo 

inovador e sustentável. 

Valores: Comprometer-se com a educação e com o conhecimento, pautada nos 

seguintes valores: liberdade, democracia, ética, justiça, respeito à identidade e à 

diversidade, compromisso social, inovação e responsabilidade. (UFSM) 

 

Iniciamos esse tópico apresentando a missão, a visão e os valores da Instituição de 

Ensino Superior em que estamos inseridas e inseridos. Pensamos ser necessário conhecer seus 

normativos legais para então nos movermos dentro dela e percebermos o que é possível fazer 

para a concretização das premissas lá estabelecidas.  

                                                           
64 Disponível em 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7066/1/Radar_n46_evolu%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em 14 

mar. 2019. 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7066/1/Radar_n46_evolu%C3%A7%C3%A3o.pdf
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De acordo com o Estatuto, aprovado pela Portaria nº 156, de 12 de março de 2014, a 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) é uma Instituição de Ensino Superior constituída 

como autarquia educacional de regime especial e vinculada ao Ministério da Educação. Foi 

criada pela Lei nº 3.834-C, de 14 de dezembro de 1960, e tem sua sede em Santa Maria/RS. A 

exemplo de outras universidades, goza de autonomia didático-científica, disciplinar, 

administrativa e financeira, exercidas na forma de seu Estatuto e da legislação em vigor 

(legislação federal pertinente; Lei nº 9.394/96; Regimento Geral da UFSM, aprovado pelo 

Parecer nº 031/2011, da Comissão de Legislação e Regimentos (CLR), do Conselho 

Universitário, Sessão 722ª, de 15 de abril de 2011, e Resolução nº 006/2011, e demais 

regimentos que o complementam; e pelas resoluções dos Conselhos Universitário e de Pesquisa, 

Ensino e Extensão). 

Dentre as finalidades da UFSM está a promoção indissociável do tripé 

ensino/pesquisa/extensão; o fomento ao desenvolvimento tecnológico, científico, filosófico, 

literário, artístico e desportivo; e a formação de profissionais para a educação básica e o ensino 

superior. Alguns de seus objetivos são a promoção da educação integral, o estímulo à pesquisa 

e à criação cultural e do espírito científico e reflexivo e o fomento à extensão, para o que poderá 

criar cursos de extensão fora de sua sede. 

A Constituição da Universidade, segundo o artigo 7º do Estatuto, é a seguinte: 

I – Administração Superior; 

II – Dez unidades universitárias: 

a) Centro de Ciências Naturais e Exatas; 

b) Centro de Ciências Rurais; 

c) Centro de Ciências da Saúde; 

d) Centro de Educação; 

e) Centro de Ciências Sociais e Humanas; 

f) Centro de Tecnologia; 

g) Centro de Artes e Letras; 

h) Centro de Educação Física e Desportos; 

i) Centro de Educação Superior Norte-RS/UFSM; e 

j) Unidade Descentralizada de Educação Superior da UFSM, em Silveira Martins. 

III – três unidades de ensino médio, técnico e tecnológico: 

a) Colégio Técnico Industrial de Santa Maria; 

b) Colégio Politécnico da UFSM; e 

c) Colégio Agrícola de Frederico Westphalen. (UFSM, 2014) 

 

Como visto no artigo 7º do Estatuto e de acordo com o artigo 68 do Regimento Geral 

da UFSM, o Centro de Educação (CE) é uma das dez Unidades Universitárias da Instituição. 

De acordo com o site da UFSM65, o Centro de Educação (CE) tem sua origem na Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras, instalada em março de 1965. Passou a chamar-se Centro de Ciências 

Pedagógicas em 1970 e Centro de Educação a partir de 1978. Situa-se no Prédio 16 do Campus 

                                                           
65 Disponível em http://w3.ufsm.br/ce/index.php/pos-graduacao. Acesso em 01 jun. 2018. 

http://w3.ufsm.br/ce/index.php/pos-graduacao
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Universitário, no qual funcionam Cursos de Graduação em Pedagogia e Educação Especial 

(diurno, noturno e EAD), dentre outros. Ali funciona também o Programa de Pós-graduação, 

com a Especialização em Docência na Educação Infantil e em Gestão Educacional e os 

Mestrados Profissionais em Políticas Públicas e Gestão Educacional, em Tecnologias 

Educacionais em Rede, em Ensino de História em Rede Nacional e o Programa de Pós-

graduação em Educação (PPGE), mestrado e doutorado.  

Quanto ao ingresso de estudantes nos Cursos de Graduação da UFSM, o artigo 98 do 

Regimento Geral prescreve que será por meio de processos seletivos dados a conhecer por meio 

de edital e de outras formas, conforme artigo 103, que poderão ser o reingresso, as 

transferências e os ingressos de graduação na dependência de vaga. Para o ingresso em 2017, 

2018 e primeiro semestre de 2019 a seleção dos candidatos foi feita através do Sistema de 

Seleção Unificada (SiSU) que considera a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM). O exame ocorre uma vez por ano e estudantes que já concluíram ou estão cursando o 

último ano do ensino médio podem fazer a prova, inclusive aquelas e aqueles que já terminaram 

essa fase do ensino há mais tempo. 

De acordo com o Ranking Universitário Folha (RUF/201766), “a UFMS ocupa a 17ª 

posição entre as 195 universidades analisadas. No quesito ensino, é a 14ª colocada; no quesito 

pesquisa, a 18ª e, no quesito inovação, a 20ª”. Na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), 

o Setor de Benefício Socioeconômico (SBSE) é responsável pela avaliação socioeconômica 

com a finalidade de incluir estudantes em programas tais como Moradia Estudantil (para 

estudantes que não possuam família residindo em Santa Maria), Alimentação (Restaurante 

Universitário) e Transporte (Bolsa Transporte), dentre vários outros benefícios. 

A UFSM ofereceu, no primeiro semestre de 201867, 15 Cursos de Licenciaturas 

Presenciais e 12 Cursos de Licenciaturas EaD. Nos cursos presenciais foram ofertadas 510 

vagas no diurno e 40 vagas no noturno. O Curso de Licenciatura que mais ofertou vagas foi a 

Pedagogia (88 vagas) e o segundo curso em oferta de vagas foi a Educação Especial (50 vagas), 

seguido pela Filosofia (40 vagas), a Química (37 vagas) e a Geografia (36 vagas). Na sequência, 

empatadas com a oferta de 35 vagas cada curso estão História, Letras (Inglês e Literaturas da 

Língua Inglesa) e Letras (Português e Literaturas da Língua Portuguesa). Além desses cursos, 

foram oferecidas, no primeiro semestre de 2018, vagas para os cursos de Licenciatura em 

                                                           
66 Classifica as 195 instituições brasileiras a partir de indicadores de pesquisa, ensino, mercado, internacionalização 

e inovação. Disponível em http://ruf.folha.uol.com.br/2017/.  
67 Disponível em http://w3.ufsm.br/prograd/index.php/documentos/ppcs-projetos-pedegogicos/8-paginas/10-

cursos-de-graduacao. Acesso em 01 maio 2018. 

http://ruf.folha.uol.com.br/2017/
http://w3.ufsm.br/prograd/index.php/documentos/ppcs-projetos-pedegogicos/8-paginas/10-cursos-de-graduacao
http://w3.ufsm.br/prograd/index.php/documentos/ppcs-projetos-pedegogicos/8-paginas/10-cursos-de-graduacao
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Educação Física (33 vagas), Matemática (30 vagas), Física (25 vagas), Ciências Biológicas (22 

vagas), Teatro (20 vagas), Dança (15 vagas) e Artes Visuais (9 vagas). As 40 vagas ofertadas 

no noturno foram na Licenciatura em Ciências Sociais.  

Encaminhamos mensagem, via Coordenação dos Cursos de Licenciatura para todas e 

todos estudantes do ensino presencial convidando as egressas e os egressos EJA-Proeja a 

participarem, como coautoras e coautores, da pesquisa que ora apresentamos. Somente 6 

estudantes contataram em retorno, ou seja, somente 1,1764% de estudantes. Esse resultado nos 

leva a uma dúvida: ou nem todas as secretarias dos cursos encaminharam as mensagens com o 

convite às acadêmicas e aos acadêmicos de seus cursos, ou há muito poucas e poucos estudantes 

egressas e egressos EJA-Proeja que chegaram ao Ensino Superior, ou, ainda, essas e  esses 

estudantes não querem se identificar. De qualquer forma, o resultado é preocupante e nos 

motiva ainda mais na temática escolhida. A busca de maneiras de ajudar a modificar o status 

quo, que pode passar pela necessidade de um trabalho junto ao Ensino Fundamental e Médio 

na modalidade EJA e no Programa Proeja, abre portas e perspectivas para outros estudos em 

sequência a esse. 

As ações afirmativas, desenvolvidas pela UFSM há dez anos, preocupam-se com a 

questão do acesso, da permanência e da aprendizagem de estudantes cotistas de escolas 

públicas, pretos, pardos, quilombolas, indígenas, e, mais recentemente, migrantes e refugiados. 

Egressas e egressos EJA ou Proeja não são citadas e citados nessas ações. Não espanta, por 

isso, o fato de a Instituição não conhecer quem são e não ter dados sobre a condição dessas 

egressas e desses egressos. Apesar de as ações afirmativas falarem em cotistas de escolas 

públicas, nem todas as egressas e nem todos os egressos EJA-Proeja são cotistas. Então, não 

podemos dizer que estejam contempladas e contemplados nas atividades propostas via Ações 

Afirmativas. 

Sobre isso, inclusive, salientamos que o fato de uma ou um estudante ter feito parte de 

seus estudos em um Programa de Educação de Jovens e Adultos em uma escola particular não 

deveria ser motivo para excluí-la ou excluí-lo dos programas sociais da Universidade, caso se 

enquadrem dentro das exigências de renda mínima. Por vezes, o fato de terem feito um semestre 

em uma escola particular de EJA se deu pela falta de opções. Há poucos anos, em algumas 

cidades, esse programa era mais comum em escolas particulares, com baixo custo. Isso 

aconteceu com um dos interlocutores-coautores dessa dissertação. A família fez um grande 

esforço para que ele cursasse em uma escola particular de EJA o semestre correspondente ao 

ano que faltava para concluir o ensino médio. Hoje, apesar de estar na faixa de renda que pode 

ser beneficiada com programas sociais, não pode usufruir de alguns benefícios, como a 
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possibilidade de ingressar via cotas e a possibilidade de apoio sócio pedagógico, por exemplo, 

por não ter cursado a integralidade do ensino fundamental e médio em escolas públicas.  

 

[...] acabei fazendo meio ano de EJA, para complementar o último ano de Ensino 

Médio, em uma escola particular. A escola facilitou no pagamento da mensalidade, 

que era baixa, e meu pai custeou. Não me dei conta, na época, que isso me impediria 

de concorrer a uma vaga na Universidade Pública, ainda que preenchesse, eu e minha 

família, todos os requisitos quanto a renda. Com a expectativa de querer adiantar-

acelerar as coisas, hoje não tenho direito a PROUNI nem a nenhum tipo de Cotas, 

embora a renda se enquadre. Lógico que se eu tivesse pensado nisso antes eu não teria 

feito assim. Agora acabo tendo que concorrer com quem estudou só em escola 

particular, e a gente sabe que tem diferença. Hoje já tem EJA em parceria com a 

prefeitura e quem cursa não perde o direito às cotas, mas, em 2012, quando eu fiz, na 

cidade que eu morava, era mais comum escolas de EJA particulares, com uma 

mensalidade pequena (Arthur, abril, 2019).  

 

A Resolução 11/2007 deixa bem claro o público das Ações Afirmativas nos seus artigos 

2º a 5º e egressas e egressos EJA não estão lá listados, salvo indiretamente, caso sejam cotistas 

sociais. O artigo dez prevê um programa permanente de acompanhamento e apoio socio 

pedagógico a estudantes cotistas. No inciso I do artigo 12 temos a previsão de implementação 

do Observatório de Ações Afirmativas (AFIRME) ligado, até maio de 2016, à Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD). Em 2016, com a criação da Coordenadoria de Ações Educacionais 

(CAED), esse programa passou a ser de responsabilidade dessa coordenadoria. Na Comissão 

Social, uma das unidades do núcleo, são tratadas as questões relacionadas à saúde mental de 

servidoras, servidores e estudantes. Quanto ao acesso de estudantes, o trabalho conta com a 

participação da PROGRAD. 

Além das e dos estudantes pretas e pretos, pardas e pardos e quilombolas, as ações de 

incentivo e monitoramento ao acesso à Universidade envolvem migrantes, refugiadas e 

refugiados. As ações de permanência desenvolvidas para as pessoas assistidas pelas Ações 

Afirmativas consistem em monitorias, palestras, rodas de conversa, cursos, além de projetos de 

orientação e aconselhamento para a comunidade acadêmica. Em 2017, foram organizados 

“Diálogos ressignificados em tempos de racismo” para discutir ações de racismo praticadas, 

naquele ano, no âmbito da Instituição. 

Todos esses benefícios são muito importantes para as pessoas carentes financeiramente, 

no entanto, nem sempre chegam ao conhecimento de quem precisa. A interlocutora-coautora 

Joana nos fala sobre isso:  

 

Um dos pontos positivos da Universidade é essa assistência, mas essa assistência que 

é de fato consumada, porque existem tantas outras, como auxílio pedagógico, auxílio 

transporte, enfim, várias outras coisas que não chegam até quem precisa. Tá no papel, 
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na teoria, mas não chega a quem deveria. Outros recursos que a Universidade tem não 

chegam porque não são divulgados, por exemplo, o ANIMA, um apoio psicológico, 

fiquei sabendo dele porque uma colega com muita dificuldade numa disciplina usou 

(Joana, abril, 2017). 

 

Ela complementa falando do auxílio material pedagógico, do qual somente tomou 

conhecimento depois de três anos na Universidade “enquanto poderia ter usufruído desde o 

primeiro semestre”. De acordo com a visão de Joana “A seleção para essas escolhas é seletiva”. 

O interlocutor-coautor, Arthur, concorda com Joana “o único atendimento que eu sabia que 

existia era o da PRAE. Esse da Anima eu nem sabia, é muito pouco divulgado. Nem esse auxílio 

a materiais pedagógicos”. Diante dessa realidade, elas e eles se perguntam “Quem realmente 

vai abraçar o estudante a ponto de aquilo não ser tão difícil que nem se saiba da existência para 

procurar o direito?” (Arthur, abril, 2017). 

Reconhecemos a importância das Ações Afirmativas, desenvolvidas pela PROGRAD, 

pela PRAE e pelo CAED, mas pensamos ser necessário ir além e incluir também estudantes 

egressas e egressos de Programas de Educação de Jovens e Adultos, sujeitos tão fragilizados 

quanto qualquer outra minoria que precisa lutar por um direito que deveria estar a todas e a  

todos disponível. Concordamos com Pereira, quando diz que “Mais do que o aspecto 

quantitativo, importante como política de inclusão social, o aspecto qualitativo, que se desdobra 

na permanência dos estudantes de origem popular na universidade, assume relevância” 

(PEREIRA, In: ZITKOSKI; MORIGI, p. 31, 2011). 

Sobre o que é feito hoje na acolhida e para a permanência de estudantes nos cursos de 

Licenciaturas da UFSM falaremos na sequência, para só então apresentar nossa intenção de 

constructo de intervenção (produto). 

 

5.2 ACOLHIDA E PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES NOS CURSOS DE 

LICENCIATURA  

 

O valor do conhecimento depende de sua capacidade de dar conta da realidade em sua 

constante transformação. Quando se compreende a realidade como condicionada e 

não determinada, devem-se encontrar caminhos adequados para a produção e difusão 

do conhecimento que levem em conta essa premissa. O determinismo nega o caráter 

histórico e dinâmico da própria produção do conhecimento, opondo-se aos 

movimentos de mudança (UFSM. PDI 2016-2026, p.7). 

 

Um dos elementos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), equivalente ao Projeto Político Pedagógico (PPP), elaborado 

pelos estabelecimentos de ensino de forma geral. De acordo com o PDI 2016-2026 da UFSM, 
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o PPI é o documento pelo qual a Instituição estabelece suas políticas de ensino, pesquisa e 

extensão e é parte integrante do Projeto Pedagógico Institucional da Instituição. Nesse 

documento lemos que “O valor do conhecimento depende de sua capacidade de dar conta da 

realidade em sua constante transformação” (p. 7) e, na mesma página, diz da importância de 

buscar “caminhos adequados para a produção e difusão do conhecimento”. No primeiro 

semestre de 2019, pudemos acompanhar a semana de acolhimento das calouras e dos calouros 

no Centro de Educação da UFSM e verificar como esses caminhos vêm sendo trabalhados no 

sentido de implementar ações de melhorias a cada novo semestre. Após contextualizar como as 

e os estudantes têm sido acolhidas e acolhidos, modo geral, falaremos sobre essa experiência. 

Geralmente, estudantes que estão ingressando nos cursos superiores (calouras(os)) são 

recepcionadas e recepcionados por estudantes que ingressaram em anos anteriores 

(veteranas(os)). Nossas instituições de ensino superior têm uma tradição de trotes que, por 

vezes, são chamados “trote sujo”, ou seja, nem sempre são brincadeiras pacíficas, já que, 

algumas vezes, os trotes vêm carregados de violência e discriminação. Progressivamente, têm-

se buscado a conscientização entre estudantes para mudar essa tradição, calcada na violência, 

substituindo as brincadeiras que envolvem desperdício de alimentos e exposição de ingressantes 

a atividades vexatórias por trotes solidários, por exemplo, com arrecadação de alimentos e/ou 

doações para serem repassadas a instituições sociais.  

Na UFSM, a Resolução 03/2000, proíbe os chamados “trotes sujos” e regulamenta a 

recepção de calouras(os). Essa Resolução, considerando os objetivos da Instituição “de 

promover o saber nos seus diversos campos, contribuindo para a plena observância dos valores 

de civilidade e o respeito à dignidade humana”; e, ainda, “que, para a recepção aos novos 

estudantes deve permanecer o objetivo de integração para uma rápida assimilação da 

responsabilidade social, implícita na oportunidade de estudar numa Universidade pública e 

gratuita”, proíbe, expressamente, no artigo primeiro, o trote fora do contexto de programação 

aprovada pelo Colegiado de cada Curso.  

O artigo segundo veda manifestações estudantis que causem agressão física, moral ou 

tratamentos desumanos ou degradantes, no âmbito geoeducacional da UFSM, inclusive com 

previsão, no parágrafo primeiro, de sanções disciplinares aos responsáveis com o devido 

processo administrativo assegurado. Pelo artigo 4º dessa Resolução, as manifestações de 

recepção a novos estudantes devem estar inseridas na programação do Curso e aprovadas em 

Colegiado. A dispensa às aulas, na primeira semana do curso, dedicada à recepção, é uma opção 

discricionária do Colegiado de cada Curso; e, ainda, no artigo 7º, prevê a participação de vários 

atores sociais na programação de recepção a novos estudantes, como a “direção do centro, a 
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coordenação do curso, o corpo docente, técnico-administrativos, pró-reitorias e/ou outras 

unidades administrativas, sendo obrigatória a participação do Diretório Central dos Estudantes, 

Diretório Acadêmico respectivo e do corpo discente” (UFSM. Res. 03/2000). 

Acompanhando as ações de recepção a estudantes, no início de 2019, pudemos verificar 

que esse artigo, no Centro de Educação, está sendo cumprido. Entendemos que a volta às aulas 

após o período de férias é sim uma época de comemorar; afinal, é um grande privilégio, num 

país com alto índice de analfabetismo, conforme já demonstrado nessa Dissertação, ser parte 

da pequena porcentagem de estudantes que conseguem permanecer nos sistemas de ensino até 

chegarem a um curso superior. E dizemos volta às aulas para quem já esteja inserido nesse 

ambiente escolar e está se reencontrando. Mas e quem está chegando ao ensino superior? Sim, 

concordamos que essas e esses também hão de gostar de comemorar, além de ambientarem-se, 

e conhecerem pessoas, quiçá fazer novas amizades. Isso é bom e saudável. E o que mais é 

preciso para que egressas e egressos EJA-Proeja, muitas e muitos das e dos quais com um 

histórico de negação de direitos, de fracasso e de segregação, sintam-se acolhidas e acolhidos 

e tenham condições de permanecer até que se formem? 

A existência da “semana da calourada” é importante para a integração de estudantes 

ingressantes e para o reencontro com quem já participa no ambiente do ensino superior. Para a 

acolhida de 2018 muitas atividades foram programadas. As informações sobre essa semana 

foram publicizadas na página da Universidade e uma página na rede social facebook também 

se encarregou de divulgá-la. O Gabinete do Reitor veiculou um vídeo de boas-vindas e, 

juntamente com suas Pró-Reitorias e o Diretório Central dos Estudantes (DCE), foram 

realizadas ações, como shows de bandas locais, rodas de conversa, sessão planetário, 

apresentações artísticas, Food Truck dentro do Campus, e até uma boate. Houve também 

apresentação, no espaço multiuso, das instâncias da Universidade, tais como a Reitoria, as Pró-

Reitorias Acadêmicas e o DCE, entre outras.  

Durante essa semana também foi entregue um livreto intitulado “Manual de 

Sobrevivência para Estudantes da UFSM”, que reúne as principais dicas e informações sobre a 

Universidade e no qual é possível encontrar mapas, telefones úteis, informações relevantes e o 

passo a passo para a realização das necessárias carteirinhas estudantis.  

No início de 2019 também foram realizadas várias atividades visando recepcionar e 

acolher estudantes, em especial, ingressantes. No Centro de Educação, no primeiro dia, 

colaboradoras da Unidade de Apoio Pedagógico (UAP) esperaram o grupo de estudantes 

ingressantes com cartazes em que ofereciam abraços! Um bilhetinho de boas-vindas e uma bala 

foram oferecidos a todas e a todos, conforme Figura 21. 
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Figura 21: Mimo oferecido a estudantes na acolhida em 2019 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

A primeira semana inteira, no início do ano letivo de 2019, no Centro de Educação, foi 

dedicada à recepção e à acolhida de estudantes. Pude acompanhar as atividades programadas 

para os Cursos de Pedagogia e Educação especial que iniciaram com uma reunião no Hall do 

Prédio 16 para sanar dúvidas. Depois, a cada dia da semana, no Auditório Audimax, falas com 

temas variados, tais como, “Meu lugar no mundo: conhecendo o CE”; “Meu lugar no mundo: 

conhecendo meu Curso”; “Meu lugar no mundo: conhecendo a UFSM" foram dinamizadas. 

Houve tour pelo Centro de Educação para conhecer o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão 

em Educação Especial (NEPES), a Biblioteca Setorial, a Unidade de Tecnologia de Informação 

(UNITI-LINCE), o Laboratório de Metodologia do Ensino (LAMEN), o Núcleo de 

Desenvolvimento Infantil (NDI), o Núcleo de Comunicação Institucional (NUCOM) e, ainda, 

palestra com o tema “Meu lugar no mundo: Conhecendo meu curso e como sobreviver à 

faculdade? Dicas para estruturar os estudos e o tempo”. 

Representantes de vários setores deram-se a conhecer, como a Coordenação do Curso 

de Pedagogia (Coordenadora, Coordenadora Substituta, Secretaria de Curso e Bolsista); a 

nutricionista dos Restaurantes Universitários (RUs), explicou a importância de marcar e 

desmarcar refeições como uma forma de evitar o desperdício; a Pró-reitora de Graduação e seu 

adjunto falaram sobre a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e o Departamento de Registro 

e Controle Acadêmico (DERCA); representantes da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(PRAE), do Setor de Atendimento Integral ao Estudante (SATIE) e, ainda, da Coordenadoria 

de Ações Educacionais (CAED), falaram sobre seus setores de trabalho e uma representante da 

Secretaria de Apoio Internacional (SAI) da UFSM, falou sobre oportunidades de intercâmbio. 
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Em virtude de o Curso de Pedagogia estar sofrendo modificações em sua grade 

curricular, um panfleto com a nova Matriz Curricular foi entregue ao grupo de estudantes 

ingressantes e àqueles do 3º e 5º semestres, conforme verificamos na Figura 22: 

 

Figura 22: Nova Matriz Curricular do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UFSM 

 

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

 Brincadeiras não vexatórias não foram esquecidas na programação e os veteranos 

desenvolveram atividades tais como confraternizações, recepção e apresentação, entrega de 

camisetas e canecos e junção em um evento chamado “Dogão da Pedagogia” nas churrasqueiras 

da UFSM. Todas as atividades foram pensadas para receber as novas e os novos estudantes no 

ambiente acadêmico, com carinho, e tiveram relevância. Isso tudo é um grande avanço rumo a 

um novo jeito de a universidade receber suas novas acadêmicas e seus novos acadêmicos e 

recepcionar estudantes veteranas e veteranos.  

Mas isso poderia ser entendido como um Plano de Acolhida? E quanto à Permanência? 

Não encontramos, na pesquisa que intentamos, algo como um Plano de Acolhida, formalmente 

elaborado, instituído e publicizado em nível institucional. Percebemos regras de aplicação geral 

para a recepção e programações de acolhida feitas sob iniciativa de cada Centro e coordenadas 
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pela UAP, PROGRAD e PRAE. Também não pudemos identificar um Plano de Permanência, 

em que pesem existirem ótimos programas sociais, como é o caso da assistência moradia, dos 

restaurantes universitários, do auxílio material pedagógico, da ANIMA, entre outros. 

Entendemos que a maioria das formas de acolhida atualmente utilizadas para receber 

estudantes tenha sido pensada por sujeitos pedagógicos após estudo e reflexão com a maior das 

boas vontades. No entanto, ainda assim, pensamos poder contribuir com uma Agenda de Planos 

de Acolhida e de Permanência elaborada juntamente com as interlocutoras-coautoras e com os 

interlocutores-coautores dessa pesquisa de Mestrado, com vistas a melhorar ainda mais esses 

processos.  

Pretendemos que essa seja uma proposta que considere as expectativas das acadêmicas 

e dos acadêmicos dos Cursos de Licenciatura da UFSM, egressas e egressos EJA-Proeja, 

significativa e viável de implementação. Parafraseando Brandão, quando fala das palavras 

geradoras no livro “o que é o método Paulo Freire” (1981, p.15), expectativas essas “emergindo 

todas através da pesquisa das falas cotidianas das pessoas do lugar, convertidas na primeira 

escrita do método, capazes de codificarem, como símbolos da língua, as situações mais 

significativas da vida coletiva de quem lhes fala”. 

Apresentamos cada uma das propostas dessa Agenda como se fossem “palavras 

geradoras” a incluir todas as dificuldades encontradas quando do ingresso e ainda agora, na 

permanência no ensino superior. Cientes de que “cada palavra esconde muitas falas”, 

buscaremos apresentar o registro (re)criativo dos diálogos problematizadores, ou seja, das 

conversas ocorridas nos Círculos Dialógicos e na troca de correspondências entre a 

pesquisadora-coordenadora e suas coautorias-participativas.  

A partir das vivências das pessoas voluntárias, coautoras, imergimos nas temáticas 

(buscando compreendê-las com profundidade) para fazer emergir (trazer à tona) as 

possibilidades de desenhar uma proposta, que, sendo de “umas” egressas e “uns” egressos de 

programas específicos, possam também vir a ser de “quaisquer” outras e outros, reinventando-

a como viável de implementação e significativa.  
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6 AGENDA DE PROPOSTAS DE PLANO DE ACOLHIDA E DE PERMANÊNCIA:  

CAMINHOS POSSÍVEIS 

 

Figura 23: Rastros imersos na complexidade do ambiente acadêmico 

 

Fonte: SOUSANIS (2017, p. 137). 

 

Canção de amor geral que eu vi crescer nos olhos 

do homem que aprendeu a ler.  (MELLO, 1964. In 

Freire, 1967).   
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A materialização deste constructo de intervenção somente foi possível através do 

diálogo com estudantes egressas e egressos da Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) e do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), a partir do concreto de suas 

vivências no ambiente do Ensino Superior e da certeza de que sempre há outros inéditos viáveis 

a serem buscados. A compreensão da realidade concreta, como nos ensina Henz (2003, p.61) 

“vai se constituindo numa tomada de consciência capaz de gerar novos sonhos, novas ideias e 

novos projetos; mas com o sentido de ‘inéditos viáveis’ porque partiram do concreto que aí 

está, podendo transformar-se em ações”.  

A opção metodológico-dialógica dos Círculos Dialógicos Investigativo-

auto(trans)formativos, que deu centralidade a essa pesquisa, partiu da premissa freireana de que 

os homens aprendem em comunhão, mediatizados pelo mundo. De acordo com Pereira (2015, 

p.48), esse “é um recurso que identifica o compromisso ético do educador com sua profissão, o 

seu respeito pelos alunos e o entendimento de seu papel político como um dos agentes 

educacionais”. Procuramos deixar claro nosso compromisso com as egressas e os egressos EJA-

Proeja realizando esse trabalho em coautora-colaborativa, imersos na complexidade do 

ambiente acadêmico.  

Do problema de pesquisa, apresentado logo no primeiro encontro, emergiram as 

temáticas dos demais círculos. Os encontros dialógicos realizados, presencial e virtualmente, 

bem como as mensagens trocadas via e-mail e WhatsApp, conduziram-nos até esse momento. 

O que passamos a apresentar não é o caminho, mas um caminho possível de acolhida, com 

vistas à permanência-sucesso no ensino superior. Pretendemos que egressas e egressos EJA-

Proeja sejam bem acolhidos para que tenham possibilidades de permanecer e concluir os 

estudos. “Porque tu chega aqui e se vê mais um, lá no canto, tu tem medo de perguntar, de 

questionar, do que vão falar ou do que vão pensar e daí começam  a vir coisas que tu não 

entende, e tu começa a ler e a ler muitas vezes, até doer a cabeça” (Joana , 1º Círculo).  

O objetivo geral da pesquisa era compreender as expectativas, as dificuldades ou as boas 

práticas identificadas por egressas e egressos EJA-Proeja como implementadas na UFSM para 

viabilizar sua permanência e seu êxito nos cursos superiores. A escolha da coautoria 

participativa dentre acadêmicas e acadêmicos dos Cursos de Licenciatura da UFSM, mais do 

que para delimitar uma área de atuação, se deu por serem futuras e futuros docentes, quiçá 

motivados a trabalharem com a modalidade EJA e/ou com o Programa Proeja.  

Nos encontros, as temáticas geradoras que emergiram dos diálogos foram, dentre outras, 

acolhida-permanência, procedência estudantil, origem/contexto familiar, trajetórias escolares, 
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interrupção dos estudos, decisão de voltar, pré-conceitos em relação à universidade, 

desinformação, falta de comunicação, sonhos, objetivos, nivelamento básico de estudos, 

trabalho cooperativo, ser mais e viáveis possíveis. Dialogamos, ainda, sobre sentimentos e 

vivências auto(trans)formativas desde o ingresso no Ensino Superior.  

Nosso primeiro encontro permitiu o entendimento do contexto familiar de origem; o 

segundo, trouxe informações preciosas sobre o percurso estudantil até a UFSM; o terceiro 

encontro permitiu a compreensão do vivido no ingresso e no tempo de permanência no Ensino 

Superior. Sabendo como aconteceu na prática a acolhida e como tem sido a permanência, no 

quarto encontro, virtual, via grupo criado na rede WhatsApp, desafiamos o grupo a fazer uma 

explosão de ideias sobre atividades de acolhida e permanência que elas e eles gostariam de ter 

encontrado na Instituição. O quinto encontro serviu para que pudéssemos conversar sobre as 

ideias lançadas e decidir quais iriam compor a Agenda. Nosso sexto e último encontro no 

âmbito dessa pesquisa foi na Defesa da Dissertação. 

O comprometimento na promoção de ações que possam auxiliar na acolhida, na 

permanência e no sucesso de egressas e egressos EJA-Proeja no ensino superior precisa ser, 

principalmente, da Instituição e de seus órgãos, sem deixar de ser também de professoras e 

professores, de técnicas e técnicos administrativos em educação, de veteranas e veteranos e das 

pessoas egressas e egressos. 

Na visão das egressas e dos egressos, existe uma dificuldade muito grande de um setor 

da universidade conversar com outro e de todos conversarem entre si e com estudantes. “Os 

órgãos que estão no topo, que dirigem, não se comunicam. Os órgãos de direção não chegam 

ao estudante, não os conhecem, não os ouvem” (Arthur, 5º Círculo). Até entendem que a PRAE, 

por exemplo, não tem capacidade de abraçar todas e todos estudantes, mas pensam que ela 

poderia ter uma comunicação melhor com o Departamento Acadêmico e com o DCE, que, por 

sua vez, chegariam mais perto de discentes e isso faria uma grande diferença, por que poderiam 

pensar juntos em ações e projetos em prol das e dos estudantes. 

A evasão está no caminho da Universidade e precisamos encontrar medidas preventivas 

para evitá-la, impactando positivamente as ingressantes e os ingressantes e auxiliando elas e 

eles a terem um desempenho melhor. Adaptar o grupo de ingressantes aos poucos ao novo ritmo 

de estudos e cobranças pode ajudar. É importante que o primeiro ano/semestre na Universidade 

seja pensado pela direção com objetivos de conhecer as e os estudantes, em termos inclusivos 

e integrativos, e, ainda, em termos de ajudar a todas e a todos a reconhecerem como e onde 

podem buscar as informações que necessitam. De acordo com o interlocutor-coautor Arthur, os 

órgãos de direção precisam chegar mais perto das e dos estudantes, “para conhecê-los, para 
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ouvi-los, por que as pessoas estão em constante mudança, o perfil e as necessidades dos 

acadêmicos mudam constantemente, como vão tomar decisões para fazerem as mudanças que 

precisamos se não nos conhecem?” (5º Círculo).  

Poucas das ações de acolhida, realizadas no início desse semestre (2019-1), nos Cursos 

de Pedagogia e Educação Especial, no Centro de Educação, foram identificadas nos semestres 

anteriores, o que demonstra a preocupação da Universidade em melhor acolher estudantes a 

cada novo período letivo. De acordo com as falas das egressas e dos egressos, pensamos que 

nem todos os Centros acolhem suas acadêmicas e seus acadêmicos da mesma forma, ou seja, 

as ações de acolhida são programadas em cada Unidade Universitária e para cada Curso, de 

formas diferentes. Até dentro do mesmo Centro, há diferenças na forma de acolher estudantes 

de turnos e de cursos diferentes. Há uma acolhida no diurno e outra no noturno, uma forma de 

receber estudantes da pedagogia e outra forma de receber estudantes da matemática, por 

exemplo. 

“No diurno acredito que sejam mais acolhidos, mas no noturno, é quase zero, é a aula 

inaugural e depois segue cada um para sua sala e acabou”, conta Arthur (ingressou no Curso de 

Matemática). “Enquanto veterana não lembro de ter participado de ação alguma para acolher 

os calouros. Há uma confusão, a semana dos bichos não é acolhida”, reforçou Joana (estudante 

de Pedagogia). Dorian aponta “Tu chegas aqui e tens que se entender com os veteranos, tu és 

apenas mais um número. Acolhida é muito mais o que acontece na Praça da Medianeira do que 

o que acontece aqui dentro” (Curso de Letras). Anderson conta que não tem muito o que falar 

do ingresso, pois “não teve acolhida nenhuma”. Ele acreditava que na primeira semana não 

haveria aula, que seria da “calourada” e, por isso, nem foi. Na outra semana, quando chegou 

estavam já andando no conteúdo. Colegas contaram que os professores chegaram, se 

apresentaram e começaram a dar aula. “Todo semestre foi assim, os professores chegando, se 

apresentando e tocando aula” (Curso de Matemática). O desabafo de Gabrielle ecoa em meus 

ouvidos: 

 

Sinceramente, prof, eu não fui bem recebida na Universidade, conheço muito pouco 

meus direitos no geral. Pouco falei com meus colegas e muitas vezes fiz trabalhos 

sozinha pq cada um já tinha seu grupo! Me senti deveras excluída. Meus professores 

pouco falavam comigo ou sabiam da minha vida, já ouvi várias vezes deles q eles não 

faziam a menor questão de conhecer seus alunos pois estavam ali para apresentar o 

conteúdo! Minha permanecia tá quase se esvaindo, prof. Estou à beira de desistir do 

curso! (Curso de Filosofia) 

 

Celina (PEG - Direito) conta que é uma pessoa muito ativa, por isso sempre foi “atrás 

de possibilidades. Não participei de nenhuma semana de acolhimento ou trote de bichos, acho 
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que por já estar vivendo outro momento na minha vida, com família e filhos”. Importante 

perceber que, já tendo passado por uma graduação (no caso de Celina, em Direito), os 

sentimentos em relação à acolhida são completamente diferentes, há uma certa autonomia que 

já não requer o mesmo tipo de acolhimento. Essa situação de (re)ingresso pode ser considerada 

privilegiada. No entanto, quando falamos em egressas e egressos de escolas públicas, das 

camadas populares, a situação de fragilidade, como a declarada por Gabrielle, é a dura 

realidade. É especialmente com esse público que precisamos nos preocupar mais; essas e esses, 

sobretudo, é que necessitam de bons planos de acolhida e permanência. A acolhida é o momento 

oportuno para repassar as informações importantes.  

 

Quando vim para a universidade, vim acreditando que o professor ia me repassar o 

que eu precisava saber. Nos primeiros semestres pensava que eles chegariam e diriam: 

pessoal, o negócio é o seguinte, tem bolsa, mas para ganhar tem que providenciar isso 

e aquilo... Afinal, até o ensino médio, sempre tinha sido assim, aprendemos a esperar 

pelo professor, o processo de informação acontecia dentro da sala de aula. Na 

universidade, não está na sala, não está na direção. Está num site. E como procurar as 

informações no site? Como que funciona isso? (Joana, 3º Círculo) 

 

O relato de Joana confirma que o processamento e a disponibilização de informações 

são muito diferentes dos praticados há poucos anos; também é muito diferente do ensino médio 

para a universidade. Viemos do ensino básico com uma cultura de levar as informações até a 

sala de aula para conhecimento das e dos estudantes. Isso muda no ensino superior, as 

informações deixam de ser repassadas dessa forma. Aqui é preciso buscar as informações e, 

para isso, é preciso saber onde e como as encontrar. “Saber buscar, ser crítico e aprender a 

pensar é necessário, porque viemos de um sistema que nos trazia tudo pronto e quando 

chegamos na universidade, te vira!” (Joana, 5º Círculo). A maneira como a situação de ensino 

e a disponibilização de informações serão conduzidas na Universidade não podem ser 

repassadas todas juntas, na primeira semana, nem apenas de forma verbal, porque não há como 

absorver tudo logo de início. “Quanto antes o estudante se der conta que ele, na universidade, 

é quem terá de buscar as coisas, que ele deverá ser autônomo, melhor.” (Arthur, 5º Círculo). 

As estudantes e os estudantes precisam (re)pensar sua maneira de buscar o 

conhecimento no espaço-tempo-lugar-Universidade. Informações sobre prédios e serviços 

podem ser (re)passadas aos poucos em sala de aula, onde há material para anotar. “Saber desde 

logo de um benefício pouparia tempo e esforço que poderiam ser utilizados para estar com a 

família, para estudar, para não ter de se matar tanto atrás na tentativa de evitar que algo que 

estava disponível não fosse usufruído por não saber que existia” (Joana, 5º Círculo).   
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Muitas das ações propostas na agenda de plano de acolhida influenciam diretamente na 

permanência. É somente como forma de melhor apresentar o conteúdo de ambas as agendas 

que fazemos uma separação em dois tópicos. 

 

6.1 AGENDA DE PLANO DE ACOLHIDA 

 

O compromisso, próprio da existência humana, só existe no engajamento com a 

realidade, de cujas ‘águas’ os homens (e as mulheres) verdadeiramente 

comprometidos ficam ‘molhados’, ensopados. (FREIRE, 1979 p. 9, grifo nosso) 

 

A chegada à universidade traz uma série de expectativas diante de uma nova realidade. 

É somente com o passar dos dias que será possível uma ambientação com vistas à permanência. 

O primeiro contato presencial com a academia já impacta positiva ou negativamente o grupo 

de ingressantes. Ações realizadas por pessoas comprometidas, como as que organizaram a 

acolhida no Centro de Educação da UFSM, nesse início de 2019, são dignas de serem 

divulgadas e repicadas nas demais Unidades da Instituição68. 

Receber estudantes com um mimo e um caloroso abraço de boas-vindas é uma maneira 

de “quebrar o gelo” já na chegada. Na sequência, atividades realizadas em forma de Círculos 

Dialógicos, ou roda de diálogos, nas quais todas e todos têm a oportunidade de olharem e serem 

vistos, podem proporcionar um sentimento de familiaridade. A cada vez que se encontrarem 

nos corredores, os rostos já conhecidos darão conforto e segurança. 

Fazer, logo no início do semestre, fala sobre as possibilidades profissionais ou as áreas 

de atuação da profissão na qual estudantes estão ingressando é um recurso importante, 

principalmente para aquelas e aqueles que chegaram no curso via segunda opção, sem muito 

conhecimento sobre ele. Isso pode despertar um interesse até então desconhecido fazendo com 

que algumas e alguns verdadeiramente se apaixonem pelo curso e queiram nele permanecer. 

Atividades de integração de calouras e calouros com veteranas e veteranos, por curso, 

também é uma atividade interessante para as primeiras semanas. A partir desse contato inicial, 

discentes podem trocar informações e socializarem seus contatos. Essas atividades de 

integração podem ser realizadas de forma bimestral, ao longo dos semestres, e já constarem no 

calendário acadêmico de forma a permitirem uma organização prévia e a dispensa das aulas 

para participação. “Uma roda de conversa para que veteranos possam passar dicas para 

calouros, para que esses saibam a quem recorrer quando necessitarem.” (Arthur, 5º Círculo).  

                                                           
68 Possivelmente, existem outras belas ações de acolhida em outras Unidades Educacionais da UFSM, embora 

ainda não as conheçamos. O que trazemos é a vivência no Centro de Educação. 



146 
 

A partir desses encontros, as acadêmicas e os acadêmicos de semestres diferentes 

passam a se conhecer e podem abrir canais de comunicação para trocar ideias e tirar dúvidas. 

Depois, no ambiente virtual, dão continuidade a essas conversas. “Ações de convivência são 

necessárias para a permanência, tutores presenciais e virtuais fazem falta” (Celina, 4º Círculo, 

virtual). Essa interlocutora-coautora chama atenção também para a importância de incentivar e 

possibilitar a participação em grupos de estudo, oficinas, seminários e palestras e destaca a 

importância de uma orientação direta de servidores técnicos em laboratório de informática a 

estudantes sobre o uso das ferramentas, das plataformas e dos ambientes virtuais de 

aprendizagem. 

É importante fazer uma boa divulgação acerca dos benefícios disponibilizados pela 

Instituição. De acordo com as egressas e os egressos, muitas oportunidades de benefícios não 

são melhor aproveitadas por falta de conhecimento/divulgação. “Por vezes, não lembram de dar 

a informação, não fazem questão de divulgar que aqui mesmo na universidade você pode 

acessar a internet, que tem sala de computação, tem computadores a disposição na biblioteca” 

(Dorian, 4º Círculo, virtual). 

Professoras e professores também desconhecem, muitas vezes, quais e o que são os 

benefícios disponibilizados, comprovando que a comunicação entre a Universidade e seus 

docentes também precisa melhorar. “Quando descobri que tinha direito ao material pedagógico 

cheguei no professor e pedi uma lista do que eu iria precisar no semestre para a disciplina. O 

professor não sabia o que era recurso pedagógico, não sabia o que iríamos precisar. Então se o 

professor não sabe, o que dizer do aluno” (Joana, 3º Círculo). 

Ministrar aulas introdutórias das disciplinas do semestre, com informações sobre 

leituras preparatórias ou introdutórias, alertando caso haja pré-requisitos ou possíveis 

dificuldades para cursar a disciplina e informando a metodologia a ser adotada e o que se espera 

das e dos estudantes poderia ajudar essas pessoas. A partir de suas fragilidades, poderiam tentar 

buscar o que lhes falta para desenvolverem-se melhor na disciplina. “É importante dar uma 

previsão sobre o que virá. Dar o panorama da disciplina, auxilia na organização dos estudos” 

(Joana, 5º Círculo). 

Esse panorama inicial das disciplinas que serão cursadas no semestre pode revelar a 

necessidade ou não de um nivelamento nos estudos, principalmente pelas e pelos egressos que 

ficaram afastadas e afastados do ensino por um período maior. Sabemos que a Instituição de 

Ensino Superior não tem o dever de oferecer esse tipo de conteúdo. No entanto, melhor do que 

culpabilizar alguém pela defasagem teórica ou cultural com que estudantes chegam na 

universidade, é criar um programa de monitoria, organizado por exemplo, com estudantes 
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bolsistas ou voluntários de semestres mais avançados. É preciso mudar a cultura de 

culpabilização, por uma cultura de projetos para solução desse tipo de questão, principalmente 

nos primeiros semestres. “Me considero muito fraca nos estudos por conta da defasagem 

cultural; preciso correr muito atrás. Não culpo a Universidade ou a escolaridade por isso. Eu 

culpo o contexto todo, isso não é de hoje, não tem um único agravante, é toda uma situação de 

vida, é social, é cultural mesmo” (Joana, 2º Círculo). 

Esse nivelamento básico poderia ser feito através de minicursos, aulas via EAD, oficinas 

ou seminários de estudos. Poderiam ser ministradas por acadêmicas e acadêmicos de semestres 

mais avançados, por professoras e professores ou por técnicas e técnicos, a depender do assunto 

abordado. “Monitorias são de alunos bolsistas que se colocam a disposição para ajudar os que 

tem mais dificuldades. Recebem bolsas de iniciação científica e dedicam uma ou duas horas 

para esse auxílio. Professores dos cursos é quem orientam e divulgam. Também há isso de 

forma voluntária.” (Arthur, 5º Círculo). O interlocutor-coautor, Arthur, reforça que no Centro 

de Ciências Naturais e Exatas (CCNE) tem matemática, física e química para iniciantes, e 

comenta que isso poderia também ser feito nas linguagens, para a pedagogia, a educação 

especial e as letras, para sanar dúvidas ou dar dicas de como fazer um artigo, um TCC.  

Diante disso, Joana (5º Círculo) declara sua necessidade de algo assim, pois afirma que, 

durante o Curso de Pedagogia, nunca aprendeu a fazer um artigo. “O professor não te enxerga 

como aluno da EJA, ele te enxerga como um aluno que veio do ensino com base teórica forte 

para pensar e ser crítico, quando na verdade tu não é. Mandam fazer um artigo, eu não sei fazer 

um artigo”. 

O nivelamento básico poderia ser feito, ainda, através de encontros de estudos coletivos, 

por curso, entre estudantes, porque muitas e muitos têm um bloqueio de perguntar para o 

professor. Juntos poderiam fazer uma revisão de bibliografia, trocar dicas de leitura, dicas de 

como fazer um artigo, uma resenha, um resumo. Claro, isso demanda um planejamento prévio, 

um projeto, por mais simples que seja, e alguém que coordene as atividades. 

Os Círculos Dialógicos são uma excelente metodologia para dinamizar esses grupos de 

estudos, seja para dialogar sobre as profissões ou campos de trabalho, para fazer um 

nivelamento de estudos, para repassar informações sobre benefícios, para realizar pequenas 

oficinas de assuntos diversos ou falar sobre “as principais dificuldades no ingresso no curso, 

claro, com um bom projeto, porque se deixar sem rumo, os acadêmicos não sabem quais são 

suas dúvidas e a conversa não flui” (Arthur, 5º Círculo).  Uma pessoa, pesquisadora-

coordenadora ou pesquisador-coordenador, professora ou professor, servidora ou servidor 

TAE, veterana ou veterano, poderia dirigir o encontro dialógico. 
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Assim, compilamos as principais ideias a compor a Agenda de Plano de Acolhida: 

✓Institucionalizar as ações realizadas em conjunto pela UAP/PROGRAD/PRAE, neste 

início de 2019, as quais incluem: recepção às calouras e aos calouros com algum mimo; 

✓Realização de trote solidário com recompensa para a ou o estudante que mais 

arrecadar (pode ser uma bolsa de estudos para o semestre em curso em língua estrangeira ou 

outro curso oferecido, caso haja algum projeto de extensão nesse sentido); 

✓Promover ações de convivência de calouras e calouros com veteranas e veteranos por 

cursos (e ao longo dos semestres); 

✓Promover atividades de integração, valorização da diversidade, das culturas, e das 

etnias;  

✓Apresentação dos diferentes setores do centro e suas funcionalidades, em sala de aula, 

com posterior visitação; 

✓Dar a conhecer os benefícios socioeconômicos que a instituição oferece em termos de 

bolsas, apoios, recursos estudantis e quem pode se beneficiar deles. Pode ser através de Círculos 

Dialógicos, palestras informativas, por escrito, ou disponibilizar endereço eletrônico no qual 

essas informações estejam organizadas;  

✓Abrir canais de comunicação online, via Moodle ou Portal do Aluno; 

✓Realizar oficinas para ensinar o uso das plataformas digitais (Moodle, Portal do 

Aluno...) 

✓Realizar ação conjunta (discentes, docentes e técnicos) para esclarecimentos, troca de 

experiências, sanar dúvidas e socialização;  

✓Fornecer informações sobre projetos extracurriculares.  

 

 

6.2 AGENDA DE PLANO DE PERMANÊNCIA 

 

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) 

 

A maneira como egressas e egressos EJA-Proeja percebem a realidade muda a partir da 

constatação dos próprios processos de auto(trans)formação. A consciência crítica desencadeada 

pela reflexão coletiva acerca da realidade na qual estão inseridas e inseridos leva à percepção 

de que algumas mudanças não só são possíveis como podem trazer benefícios para todas e 

todos.  



149 
 

 
 

As interlocutoras-coautoras e os interlocutores-coautores dessa Dissertação percebem 

dificuldades no uso de ferramentas digitais, tanto por parte de discentes quanto de docentes, 

muitos dos quais ainda deixam material no xerox porque não sabem colocar no Moodle, e daí 

não incentivam o uso dessas plataformas. Assim, reconhecem a importância de ter fóruns 

virtuais para sanar dúvidas. “No Moodle não tem fórum de discussão. Só tem textos. Um fórum, 

no Moodle ou no Portal do Aluno, para tirar dúvidas comuns, seria legal, mas ninguém ensina 

como usar essas ferramentas. Até mesmo os professores têm dificuldades de usar” (Arthur, 5º 

Círculo). Nos cursos presenciais tem um tipo de apoio presencial, mas é muito pouco usado, 

porque poucos sabem usar, então não soluciona o problema.  

Poderiam ser criados, em plataforma digital, fóruns de conversa com espaço de dúvidas 

mais frequentes. Isso, inclusive, é algo que o presencial poderia aprender com o EAD. Lá tem 

fóruns de conversas, de troca de ideias, local de perguntas mais frequentes. “O ponto mais 

importante é dar voz a estudantes que chegam, que ficam, que estão aqui. Só vamos saber mais 

quando ouvirmos mais.” (Arthur, 5º Círculo). Com o tempo, isso se tornaria uma espécie de 

Rede Colaborativa de Estudos, ou seja, uma Plataforma, na qual poderiam ser escritas as 

dúvidas e “aqueles que sabem a resposta, respondem, e técnicos e professores podem 

complementar com outras dicas ou aspectos que não foram bem esclarecidos, no sentido 

positivo, colaborativo. E, assim, vai sendo montado um histórico com dúvidas comuns” 

(Arthur, 5º Círculo).  

Com o tempo, será possível ter um Banco de Dados para consulta, um local onde muitas 

dúvidas poderão ser sanadas apenas através da leitura às perguntas mais frequentes. “Tudo gira 

em torno da comunicação, abrir canais de comunicação faz uma grande diferença” (Anderson, 

5º Círculo). Será uma oportunidade de visualizar dificuldades que podem ser comuns a várias 

pessoas, evitando, até mesmo, que direitos que poderiam ser usufruídos desde logo sejam 

descobertos só no final do curso.  

Uma espécie de rede social do curso, acessada mediante login, que pode ser o mesmo 

do Moodle, permitiria fazer perguntas sem constrangimentos e para as quais todas e todos 

poderiam colaborar com respostas, melhorando a comunicação entre estudantes dos vários 

semestres, por curso. “É tão bom encontrar pessoas que passaram por situações parecidas. Faz 

com que a gente não se sinta sozinho. Em vez de guardar para si a dúvida, quando encontramos 

alguém com quem conversar, essa pessoa pode estar com a mesma dúvida, com as mesmas 

angústias” (Arthur, 5º Círculo). 

Nesse tipo de “rede social do curso” poderia haver alguém que falasse para estudantes 

ingressantes sobre as possibilidades de trabalho que se abrem a partir daquele curso. 
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Principalmente porque, como já dissemos, muitas e muitos estão em cursos de segunda opção 

e não conhecem muito dele, optaram por ser o que conseguiram com a nota obtida. Nada 

impede, no entanto, que se surpreendam e queiram ficar, mas, para isso, precisam conhecer. 

Ter alguma disciplina específica do curso logo no primeiro semestre, também pode ser 

interessante; só as básicas, pode desestimular.  

Sobre a criação de Programas de Apadrinhamento de veteranas(os) para com 

calouras(os), também pode ser uma proposta interessante em alguns cursos, especialmente na 

Pedagogia e na Educação Especial, nos quais o fator humano é muito considerado. O contato 

entre as madrinhas/padrinhos e as afilhadas/afilhados pode ser apenas virtual, mas, saber que 

se pode contar com alguém para desabafar ou para sanar dúvidas é muito importante na 

permanência. 

Compilamos, assim, as principais ideias a compor a Agenda de Plano de Permanência: 

✓Incentivo às políticas públicas de inclusão social: lazer e esportes, ações de 

entrosamento e sensibilização com a diversidade, ações de convivência. 

✓Auxílio de tutores, participação em grupos de estudos, em oficinas, em seminários, 

em palestras, acesso a programas com orientação de técnicos de laboratórios de informática e 

de professores; 

✓Fazer um nivelamento básico de estudos, através de encontros presenciais e/ou 

virtuais de estudos coletivos (nos primeiros semestres), coordenados por professores, técnicos, 

ou por estudantes dos últimos semestres. O objetivo pode ser estudarem juntos algum texto, dar 

dicas de como fazer um artigo, um resumo, uma resenha, fazer revisão de bibliografia com dicas 

de leituras ou rever assuntos objeto de estudos no ensino fundamental ou médio; 

✓Criar uma rede colaborativa de assistência na caminhada. Em plataforma online, com 

a participação de veteranas(os), técnicas(os) e professoras(es), para informações gerais e para 

sanar dúvidas (poderia ser vinculada ao Portal do Aluno ou ao Moodle, para aproveitar 

plataformas já existentes e criar um local com “perguntas e respostas” do tipo “dúvidas mais 

frequentes”). 

✓Aulas introdutórias das disciplinas do semestre com informações sobre leituras 

preparatórias/introdutórias, alertando caso haja pré-requisitos ou possíveis dificuldades para 

cursar e informando a metodologia que será adotada e o que se espera do estudante (panorama 

da disciplina); 

✓Promover oportunidades de interação de estudantes com professoras e professores (ou 

tutores), em ambientes presenciais ou virtuais de aprendizagem e troca de informações e 
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resolução de dúvidas (podem ser usadas as plataformas já existentes para o contato ou realizar 

fóruns entre estudantes ou destas e destes com professoras e professores); 

✓Projeto Madrinha/Padrinho: Programa de tutoria ou apadrinhamento por veteranas ou 

veteranos (voluntárias(os) ou bolsistas) para fazer o acompanhamento de estudantes 

ingressantes, tirando dúvidas e auxiliando com recomendação de bibliografia e materiais 

complementares de estudo ou com o encaminhamento para intervenção de outra ou outro 

profissional da Instituição em caso de necessidades específicas que não possam ser resolvidas 

de outra forma; 

✓Possibilidade de calouras(os) morarem com estudantes veteranas(os); 

✓Incentivar a formação/participação de/em grupos de estudo e pesquisa; 

✓Buscar feedbacks auto avaliativos nas/nos próprias/próprios estudantes acerca do seu 

desenvolvimento; 

✓Caixinha solidária para eventos. Falta de condições financeiras dificultam a 

participação de estudantes de baixa renda em eventos, congressos, atividades extraclasse, bem 

como a compra de livros e materiais didáticos. 

Como dissemos, essas são apenas propostas que, caso implementadas na íntegra ou 

algumas delas, podem contribuir para uma boa acolhida e permanência de estudantes no ensino 

superior favorecendo os processos auto(trans)formativos até a formatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

7 SIGNIFICAÇÕES DE TUDO O QUE ESCUTAMOS, VIMOS E VIVEMOS... 

 

Figura 24: Ultrapassando as fronteiras do “é assim” rumo a dimensões ainda sequer imaginadas 

 

Fonte: SOUSANIS (2017, p. 46). 

 

Existir ultrapassa viver porque é mais do que estar no mundo. É estar nele e com ele. 

E é essa capacidade ou possibilidade de ligação comunicativa do existente com o 

mundo objetivo, contida na própria etimologia da palavra, que incorpora ao existir o 

sentido de criticidade que não há no simples viver. Transcender, discernir, dialogar 

(comunicar e participar) são exclusividades do existir. O existir é individual, contudo, 

só se realiza em relação com outros existires. Em comunicação com eles. (FREIRE, 

1967, p. 40) 
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Impossível iniciar a tecer fios de percepções sem trazer “Educação Como Prática da 

Liberdade”, obra que me69 acompanha desde que passei a ter compreensão de minha 

genteidade. Obra que nasceu no ano em que comecei a viver, que entrou minha vida quando 

passei a existir, a estar no mundo e com o mundo, subjetivando-me na alteridade e no 

reconhecimento da singularidade de outros existires.  

Em meu viver, sempre procurei oferecer flores, tratar as pessoas como gostaria de ser 

tratada. A vida nem sempre foi fácil e ainda não é. Assim como as interlocutoras-coautoras e 

os interlocutores-coautores dessa Dissertação, compreendi muito cedo que a vida pode ser 

difícil. Aos nove anos ingressei no mundo do trabalho e nunca mais saí. No entanto, sempre 

tive flores a oferecer. Por vezes, tentaram me convencer que essa história de amorosidade não 

era bem assim, que era preciso endurecer; mas eu não seria eu na ofensa, na maledicência, no 

rancor. Então, optei por conservar um coração puro e uma profunda confiança no lado bom de 

cada ser humano. Optei por ter nas mãos sempre um pouco de perfume e nas palavras sempre 

um pouco de mel. Ser ativa nas minhas práticas, ser reflexiva, buscando tomar consciência de 

meu ser no mundo e com o mundo, ver a educação, com Freire, como uma possibilidade de 

auto(trans)formação. 

Estar em Santa Maria em tempo integral durante o Mestrado permitiu que me envolvesse 

intensamente com a coautoria da pesquisa e seu contexto, bem como me possibilitou participar 

das atividades do Grupo de Estudos e Pesquisa Dialogus e de seus Projetos (Humanização e 

Hora do Conto). Também pude cursar dois semestres da disciplina Docência Orientada70, no 

Curso de Pedagogia da UFSM, experiência que me marcou especialmente, trazendo 

auto(trans)formações profundas em minha forma de pensar/sentir/agir (HENZ, 2003) e que 

levarei para a vida, quiçá trabalhando com pessoas jovens ou adultas, quiçá atuando no contexto 

do Ensino Superior. 

Ingenuamente, acreditei um dia que boa vontade seria suficiente para trabalhar com a 

modalidade EJA e, apesar de ter cursado Licenciatura em Letras, ter feito o Curso de Direito e 

ter acumulado uma grande bagagem pessoal e profissional, já no primeiro dia de aulas, senti 

que não era o suficiente. Então, na esperança de obter mais conhecimentos, fui cursar a 

especialização em Educação, Diversidade e Cidadania. Ainda insatisfeita, busquei o Mestrado 

Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional da UFSM. Apesar da riqueza dessas 

                                                           
69 Linguagem em primeira pessoa nos momentos em que trago (pesquisadora-coordenadora) percepções pessoais. 
70 A primeira experiência no terceiro semestre, com a disciplina “Pesquisa em Educação III: Bases Metodológicas” 

e, a segunda, no sexto semestre, ministrando “Políticas e Gestão das Modalidades Educativas”.   
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experiências educativas, ainda busco outros inéditos viáveis e acredito que posso ser mais na 

minha genteidade.  

Pretendo dar continuidade aos trabalhos junto à Universidade Federal do Pampa, agora 

melhor preparada para os desafios do Ensino Superior, bem como dar continuidade aos 

trabalhos junto à EJA, no turno inverso, contribuindo com os programas de formação de 

professores dessa modalidade e com as trajetórias de estudantes, para que ousem ir além das 

fronteiras que delimitaram para si mesmas e si mesmos, principalmente com vistas a contribuir 

nas possibilidades de continuidade dos estudos no Ensino Superior, para quem assim o desejar. 

Corroboro a constatação feita por Kaufman (2015) em sua Dissertação de Mestrado, de 

que é nítida a percepção de que a EJA vem sendo negligenciada e ainda enfrenta preconceitos 

nos espaços de formação inicial. A autora se referia à formação de docentes para trabalhar com 

esse público, mas isso é válido também para estudantes egressas e egressos de EJA-Proeja 

durante sua permanência no Ensino Superior. Sentem-se discriminadas e discriminados, 

diminuídas e diminuídos por sua origem escolar e preferem manter sua condição de egressas e 

egressos no anonimato. 

Durante a docência no sexto semestre de Pedagogia, na disciplina Modalidades da 

Educação, por termos sido prevenidos pela Dissertação de Kaufman de que a modalidade EJA 

não era abordada de forma aprofundada no Curso de Pedagogia, junto com o professor da 

disciplina, procuramos significar o máximo possível essa e as demais modalidades, visando 

despertar nas acadêmicas e nos acadêmicos o desejo de trabalharem também com adolescentes, 

jovens e adultos de EJA-Proeja nos ensinos fundamental e médio. 

Ressaltamos a importância de trabalhar em coautoria-cooperativa pela significativa 

participação de estudantes coautoras e coautores, que se envolveram intensamente nos diálogos, 

permitindo a materialização do produto proposto para esse Mestrado Profissional. Do total de 

nove coautoras e coautores, sete participaram mais intensamente e foram unânimes em 

reconhecer que, em algum momento, sentiram-se vítimas do preconceito de colegas e/ou de 

professoras ou professores, que fizeram com que se sentissem diminuídas e diminuídos por sua 

condição de egressas e egressos EJA. Em contrapartida, reconhecemos todos a excelência de 

profissionais que auxiliam na caminhada e são fontes de inspiração e força para seguir adiante. 

Foi visível o processo de auto(trans)formação de cada participante pela conscientização 

advinda da reflexão também acerca da própria responsabilidade na condução dos estudos e na 

necessidade de empoderamento pessoal, assumindo seu lugar, arduamente conquistado, como 

acadêmicas e acadêmicos. 
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A partir das reflexões coletivas e dialógicas, foi possível apresentar as propositivas que 

compõem a Agenda de Proposta de Planos de Acolhida e de Permanência, as quais poderão vir 

a ser implementadas pela UFSM e/ou por outra Instituição de Ensino Superior, seja pública ou 

particular. Boas práticas de acolhida e que visem à permanência são essenciais para evitar a 

retenção e a evasão, tão comuns e tão preocupantes a todas e a todos que se importam realmente 

com um ensino de qualidade. Concordamos com Andreola quando diz que “as ideias, 

fragmentos de verdades, são pássaros. Suas assas não sejam, talvez, conceitos, mas metáforas. 

Deixemo-las voar” (2018, p. 40). Sim, as ideias lançadas na Agenda proposta são pássaros em 

voo, aos quais desejamos pouso e novos voos em Instituições que sobre elas lancem um 

sentir/pensar/agir com carinho. 

Pensamos que muitas ações de acolhida e de permanência diferentes das propostas feitas 

nesse estudo devem existir e estarem implementadas em Instituições de Ensino Superior, 

inclusive nas outras Unidades Acadêmicas da UFSM, esperando serem reveladas e adotadas. 

Quiçá possamos, um dia, dar continuidade a esse estudo, visitando instituições que conseguiram 

diminuir suas taxas de retenção/evasão, nas várias universidades no Brasil e/ou do exterior, e 

fazer uma proposta de reformulação das práticas adotadas, caso não estejam apresentando o 

sucesso que delas se espera, ou aprendermos com elas, caso tenham vencido o desafio. 

Deixamos essa proposta como um plano futuro, para nova oportunidade de aprendizado nesse 

ou noutro espaço/tempo de formação. 

Perguntamo-nos qual seria o impacto efetivo da aplicação de um bom plano de acolhida 

e de permanência a todas as e a todos os estudantes ingressantes em uma instituição de ensino 

superior? Será que influenciaria positivamente na melhoria dos índices de evasão? Quanto de 

recursos financeiros e quanto de esforços humanos devem ser alocados em atividades de 

acolhida? Quais as propostas das e dos estudantes de maneira geral, independentemente de sua 

origem escolar, para acolhida/permanência/sucesso? Quanto esse tipo de informação pode ser 

interessante para contribuir com ações de acolhida/permanência em instituições de ensino 

superior? Como seria conhecer algum dos países onde os índices de evasão no ensino são 

considerados os menores do mundo (Coréia do Sul, Finlândia, Alemanha, Holanda e Suíça)? O 

que temos a aprender com quem já conseguiu vencer o desafio? Pensamos que esses sejam 

caminhos interessantes de aprofundamento para esse estudo.   

Das reflexões com as egressas e os egressos, surgiram com mais intensidade questões a 

respeito do preconceito que envolve essas pessoas; seu sentimento de defasagem em termos de 

conteúdo programático e cultural pela falta de oportunidades de acesso a cursos, viagens, mídias 

socias, equipamentos, face aos demais estudantes; as dificuldades de obter ou saber onde 
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procurar por informações; a falta de uma comunicação eficiente com os órgãos de direção; e a 

necessidade de maior participação em atividades acadêmicas extraclasse, seminários, cursos, 

palestras.  

Em todos os diálogos, a conversa evoluiu para o tema da pesquisa e mostrou as 

inquietações das e dos estudantes a respeito de seu tempo/espaço/lugar de convivência 

acadêmica, de forma que um encontro acabava por encaminhar o assunto que nos mobilizaria 

para aprofundamento no próximo. Ou seja, a metodologia dos Círculos Dialógicos mostrou-se 

uma excelente proposta político-epistemológica no desenvolvimento da temática. Como diz 

Fiori, no prefácio do livro “Pedagogia do Oprimido”, “a palavra viva é diálogo existencial [...] 

é decisão e compromisso de colaborar na construção do mundo comum”. Nos Círculos, a 

palavra das coautoras-interlocutoras e dos coautores-interlocutores era viva, pulsava, tinha o 

frescor das coisas que acontecem, que marcam e que permanecem frescas na memória e na 

“pele” mesma de cada uma e de cada um.  

Temos a certeza de que cada uma das interlocutoras-coautoras e cada um dos 

interlocutores-coautores terá um lindo futuro pela frente, pois serão capazes de buscar a 

realização de seus objetivos. As histórias de lutas, duras, fortes, de cada uma e de cada um, 

tocaram-nos de uma forma especial e única. Compreendemos seu processo histórico existencial 

e seus esforços de superação. Nas faces e nas histórias de vida de cada uma e de cada um 

reconhecemos as trajetórias das e dos estudantes com os quais trabalhamos na modalidade EJA. 

Reconhecemos pessoas especiais, batalhadoras, que estão na escola porque querem, porque 

sentem que precisam, que estão na escola apesar de serem, por vezes, invisibilizadas e 

invisibilizados. Estão ali por conta de quem, assim como fazemos, acredita nelas e neles e em 

seu potencial. Ao reconhecerem-se nos pares, no contexto comum, egressas e egressos EJA-

Proeja têm condições de recriarem seu mundo, proporem outros caminhos e se colocarem a 

andar. 

Essa agenda é para egressas e egressos EJA-Proeja, mas não deixa de ser também para 

outras e outros estudantes que chegam no Ensino Superior e não encontram seu lugar, sentem-

se perdidas e perdidos. Seria grandioso se fosse só para as egressas e os egressos, mas é mais 

do que isso. Ainda que a Universidade Federal de Santa Maria ou alguma outra instituição de 

ensino superior abrace uma ou várias ideias, de toda forma, vai fazer a diferença. As propostas 

que trazemos são fruto das vivências de cada uma das egressas coautoras e de cada um dos 

egressos coautores, são fruto de necessidades sentidas na própria pele. São atitudes que fizeram 

falta, que não aconteceram na acolhida, nem na permanência. Ousamos esperançar que 

passarão a fazer parte da realidade concreta de outras e outros estudantes em um futuro próximo.  
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Até porque não é a Universidade que proporciona condições de vida, o que proporciona 

isso é a condição de pessoas que batalham por seus sonhos, que vão à luta, no verdadeiro sentido 

freireano de esperançar:  de não de ficar esperando, mas de fazer acontecer, de não desistir, 

mas insistir, de mostrar que é possível, sem conotação de meritocracia, mas de dedicar-se. Ser 

primeira geração é bem difícil, pois é preciso romper com conceitos pré-estabelecidos, com 

situações postas e impostas. Na fala do interlocutor-coautor Arthur 

 

Não tinha perspectiva de ir para o Ensino Superior quando acabei o Ensino Médio. 

Pensava em terminar e ir trabalhar, porque ninguém na minha família tinha jamais ido 

a uma universidade. Eu é quem estou abrindo caminhos na minha família. Antes eu 

pensava: se ninguém fez, por que eu faria? Agora não penso mais assim, quero mesmo 

é inspirar os outros familiares. (via mensagem de e-mail referente ao 3º Círculo) 

 

Conforme ressalta o examinador externo dessa Dissertação, professor Thiago Igrassia 

Pereira, da Universidade Federal da Fronteira Sul, em seu parecer, esse coautor representa o 

grande desafio da democratização efetiva da universidade às classes populares. Temos um 

descompasso histórico e precisamos enfrentar desafios, como ser estudante e trabalhador(a). O 

percurso na EJA acentua esse desafio que tem dimensões materiais concretas e simbólicas. 

Nosso esforço é para que mais Arthures, Joanas, Andersons, Dorians, Amélias, Carmens, 

Luans, Gabrielles e Celinas71 estejam na universidade. Por isso, o desafio da democratização 

passa pela sinergia entre acesso e permanência. 

É preciso romper o círculo vicioso do é assim, sempre foi assim e arriscar, ousar. Como 

fez Joana, que por ter tido a oportunidade de aprender a dizer a sua palavra, apesar de ter 

crescido vendo seu pai, ainda hoje analfabeto, queimar os cadernos escolares dos filhos logo 

que findava o ano letivo, conseguiu romper o círculo vicioso. Hoje ganha livros e se emociona 

com isso, nutre amor por eles e busca compreender o contexto todo que a constituiu e constitui 

gente! Tendo compreendido o poder da palavra, dos estudos, sonha passos maiores, acredita 

em outros viáveis possíveis e, a cada dia mais, torna-se fonte de inspiração para os filhos e 

familiares. 

A processualidade toda dessa proposta está centrada na dialogicidade do que 

construímos nos encontros. O caminho trilhado e suas vivências auto(trans)formativas já são o 

“resultado”, já são o “produto”, o constructo de intervenção. A intervenção vem acontecendo 

desde o primeiro contato. Mesmo que nada saísse da porta para fora dos nossos encontros, já 

teria valido a pena. Das nove pessoas voluntárias, duas sempre confirmaram presença e 

                                                           
71 Referência aos pseudônimos das interlocutoras-coautoras e dos interlocutores-coautores dessa pesquisa. 
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recebimento dos e-mails, combinaram vir, mas nunca vieram; uma, alegando cansaços, pediu 

para sair do grupo.  

Compreendemos juntas(os), no Círculo Dialógico, pesquisadora-coordenadora, 

coautoras e coautores participantes, que o ser humano, cansado de apanhar da vida, não queira 

mais se expor, não queira mais “dar a cara a tapa”. Compreendemos também que reviver é 

sempre doloroso, e muitas(os) já não querem isso, até porque continuam tendo que carregar 

uma carga pesada demais, na vida pessoal e acadêmica. Aos que disseram sim, mas não 

conseguiram caminhar conosco, nosso carinho, nossa compreensão e nossa solidariedade.  

Compreendemos que estamos cansadas(os) enquanto coletividade humana; cada uma e 

cada um de nós está imerso na própria vida, nas próprias angústias e na luta pela sobrevivência. 

Dessa forma, fica difícil tirar um tempo para se doar, ainda que consigamos compreender que, 

quando nos doamos, também recebemos, pois, como diz o provérbio chinês, “sempre fica um 

pouco de perfume nas mãos que oferecem flores”. As histórias que compuseram esse trabalho 

de dissertação, fio a fio, palavra a palavra, o tornaram único e especial, pois “a fraternidade 

torna eternas as coisas humanas” (ANDREOLA, 2018, p. 135). Essas foram histórias reais, de 

gente como a gente, de seres humanos igualados pela singular fraternidade: a origem comum 

que os une em permanentes e inacabados processos de auto(trans)formação para Ser Mais.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Memorando 001.2018 - Diretor do DERCA 

 

Memorando nº: 001/2018               Santa Maria - RS, 05 de março de 2018. 

Prezado Senhor Diretor, 

Departamento de Registro e Controle Acadêmico, 

Universidade Federal de santa Maria. 

 

Assunto: Pesquisa em registro de dados acadêmicos de alunos de Licenciaturas. 

 

Solicito autorização para que a acadêmica do Mestrado Profissional em Políticas 

Públicas e Gestão educacional, senhora Ivani Soares, matrícula 201770397, tenha acesso aos 

dados acadêmicos dos alunos das licenciaturas da UFSM, turmas 2017 e 2018. A finalidade é 

identificar os estudantes que tiveram passagem pelos programas EJA ou PROEJA durante sua 

trajetória estudantil. Os dados serão usados na realização da Dissertação do Mestrado cujo título 

provisório é “DA EJA AO PROEJA E DESTE AO ENSINO SUPERIOR: 

AUTO(TRANS)FORMAÇÕES POSSÍVEIS, DA ACOLHIDA E DA PERMANÊNCIA À 

(IN)CONCLUSÃO”.   

 

Agradecemos a atenção dispensada e ficamos à disposição para os esclarecimentos que 

se fizerem necessários. 

 

Cordialmente, 

 

Celso Ilgo Henz – SIAPE 2112035 

Professor-Orientador 

Centro de Educação 

UFSM 
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ANEXO 2: Memorando 02/2018 – PROGRAD 

 

Memorando nº: 002/2018          Santa Maria - RS, 14 de março de 2018. 

Prezada Senhora ..., 

Pró-Reitora de Graduação, 

Universidade Federal de santa Maria. 

 

Assunto: Acesso a endereços eletrônicos de alunos de Licenciaturas. 

 

Solicito que informem as listas de e-mail’s dos acadêmicos, por turmas (de 2017 e de 2018), das 

licenciaturas da UFSM. 

O pedido se justifica para viabilizar a proposta de projeto de Mestrado Profissional em Políticas 

Públicas e Gestão educacional, da acadêmica Ivani Soares, matrícula 201770397, cujo título provisório 

é “DA EJA AO PROEJA E DESTE AO ENSINO SUPERIOR: AUTO(TRANS)FORMAÇÕES 

POSSÍVEIS, DA ACOLHIDA E DA PERMANÊNCIA À (IN)CONCLUSÃO”. Para que este trabalho 

possa ser concretizado é necessário identificar os acadêmicos que tiveram passagem pelos programas 

EJA ou PROEJA durante sua trajetória estudantil. Inicialmente essas informações foram solicitadas via 

DERCA. Visto que os dados solicitados não estão inseridos no Sistema, faz-se necessário buscar as 

informações diretamente junto aos estudantes, via lista de e-mails.  

Caso nossa solicitação seja atendida, favor encaminhar as informações para os e-mails’: 

ivanirodhen@gmail.com e celsoufsm@gmail.com.    

Agradecemos a atenção dispensada e ficamos à disposição para os esclarecimentos que se 

fizerem necessários. 

Cordialmente, 

 

Celso Ilgo Henz – SIAPE 2112035 

Professor-Orientador 

Centro de Educação 

UFSM 

 

 

 

OBS: Memorando recebido em 14/03/18 na secretaria da PROGRAD. 

 

mailto:ivanirodhen@gmail.com
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ANEXO 3: Memorando encaminhado aos Coordenadores dos Cursos de Licenciaturas da 

UFSM 

 
Memorando nº: 0XX/2018                             Santa Maria - RS, 09 de abril de 2018. 

 

Prezado(a) Senhor(a) ..., 

Coordenador(a) do Curso ..., 

Universidade Federal de santa Maria. 

 

Assunto: Solicitação de encaminhamento de mensagem eletrônica para acadêmicos. 

 

Com vistas a subsidiar a Pesquisa de Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão 

Educacional, solicito encaminhar mensagem eletrônica aos estudantes das turmas 1/2017, 2/2017 e 

1/2018 do Curso de Licenciatura em ...  

Meu nome é ..., matrícula ..., estudante do Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão 

Educacional.  Estou elaborando o Projeto de Pesquisa “DA EJA AO PROEJA E DESTE AO ENSINO 

SUPERIOR: AUTO(TRANS)FORMAÇÕES POSSÍVEIS, DA ACOLHIDA E DA PERMANÊNCIA 

À (IN)CONCLUSÃO”. O professor que me orienta é o Doutor ..., Professor Associado 4 da UFSM; 

Professor da LP2:  Gestão Pedagógica e Contextos Educativos; Coordenador do Grupo de Estudos e 

Pesquisa “DIALOGUS: Educação, Formação e Humanização com Paulo Freire”.  

Minha intenção de pesquisa é identificar se há estudantes nas Licenciaturas da UFSM que 

tiveram passagem pelos programas EJA ou PROEJA durante sua trajetória estudantil que estão 

chegando até o ensino superior; e, caso haja, saber como foi a acolhida e como está sendo a permanência 

deles na Graduação. Com esse meu trabalho de Dissertação pretendo elaborar e apresentar uma agenda 

para uma possível construção de um projeto de Plano de Acolhida e Permanência, construído junto com 

os maiores interessados, os estudantes, e que poderá ser disponibilizado para a Universidade Federal de 

Santa Maria ou para outras instituições de ensino superior com vistas a minimizar problemas de evasão 

e de retenção de acadêmicos nos diferentes cursos de licenciaturas.  Na mensagem, encaminho convite 

para os estudantes oriundos de programas EJA ou PROEJA, hoje universitários nas licenciaturas, que 

queiram participar de alguns "Círculos Dialógicos Investigativo-formativos" (metodologia pela qual a 

pesquisa se desenvolverá). 

Solicito que informem aos estudantes para responderem para o endereço ...@gmail.com. 

Agradecemos a atenção dispensada e ficamos à disposição para os esclarecimentos que se 

fizerem necessários.  

Cordialmente, 

 

... – SIAPE ... 

Professor-Orientador 

Centro de Educação – UFSM 

... - Matrícula ... 

Mestranda 

SIAPE ... 
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ANEXO 4: Teor das mensagens-convite encaminhadas aos acadêmicos via e-mail. 

 

Senhores acadêmicos, 

Senhoras acadêmicas, 

 

 

Meu nome é .., matrícula ..., estudante do Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão 

Educacional.  Estou elaborando o Projeto de Pesquisa “DA EJA AO PROEJA E DESTE AO ENSINO 

SUPERIOR: AUTO(TRANS)FORMAÇÕES POSSÍVEIS, DA ACOLHIDA E DA PERMANÊNCIA 

À (IN)CONCLUSÃO”.   

Minha intenção de pesquisa é identificar se há estudantes nas Licenciaturas da UFSM egressos 

da EJA ou do PROEJA durante sua trajetória estudantil, e que estão chegando até o ensino superior; 

caso haja, saber como foi a acolhida e como está sendo a permanência deles na Graduação. Nessa 

pesquisa pretendo elaborar e apresentar uma agenda para uma possível construção de um projeto de 

Plano de Acolhida e Permanência, construído junto com os estudantes, que são os maiores interessados 

em ser bem acolhidos e em permanecer na Instituição até a conclusão do ciclo de estudos universitários.  

Esse projeto poderá ser disponibilizado para a Universidade Federal de Santa Maria ou para 

outras instituições de ensino superior. Assim, encaminho este convite para os estudantes oriundos de 

programas EJA ou PROEJA, hoje universitários nas licenciaturas, que queiram participar de alguns 

"Círculos Dialógicos Investigativo-formativos" (metodologia pela qual a pesquisa se desenvolverá) e 

conversar sobre suas trajetórias formativas e a construção deste projeto. Caso você seja um estudante 

que teve passagem pelos programas citados e não consiga participar de minha pesquisa, ainda assim, 

solicito que aponte se estudou na EJA ou no PROEJA, para que possamos ter um indicativo de quantos 

chegam ao ensino superior (dados importantes para a nossa pesquisa). 

Caso você me dê a honra de participar, solicito que entre em contato comigo 

pelo endereço ...@gmail.com. Após esse primeiro contato, iremos combinando as possibilidades de 

organização dos nossos Diálogos de pesquisa-auto(trans)formação. Sua participação é muito importante, 

será muito bem-vinda e eu te agradeço desde já.  

 

Cordialmente,  

Ivani Soares 

Mestranda em Políticas Públicas e Gestão Educacional da UFSM. 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:ivanirodhen@gmail.com
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ANEXO 5: Lista de e-mails encaminhados 

 

Memorando 001/2018 – Departamento de Registros Acadêmicos - DERCA; 

Memorando 002/2018 – Pró-reitora de Graduação - PROGRAD; 

Memorando 003/2018 – Licenciatura em Artes Visuais; 

Memorando 004/2018 – Licenciatura em Ciências Biológicas; 

Memorando 005/2018 – Licenciatura em Educação Especial; 

Memorando 006/2018 – Licenciatura em Educação Física; 

Memorando 007/2018 – Licenciatura em Filosofia; 

Memorando 008/2018 – Licenciatura em Física; 

Memorando 009/2018 – Licenciatura em Geografia; 

Memorando 010/2018 – Licenciatura em História; 

Memorando 011/2018 – Licenciatura em Letras; 

Memorando 012/2018 – Licenciatura em Matemática; 

Memorando 013/2018 – Licenciatura em Pedagogia Diurno; 

Memorando 014/2018 – Licenciatura em Pedagogia Noturno; 

Memorando 015/2018 – Licenciatura em Química. 

 

 

 

ANEXO 6: Convite para participação em Pesquisa de Mestrado compartilhada em rede 

Facebook. 

 
Fonte: Arquivo da autora. 
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ANEXO 7: Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assinado pelos 

participantes interlocutores-coautores. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: Da EJA/Proeja ao Ensino Superior: Auto(trans)formações possíveis, da 

acolhida/permanência à (in)conclusão. 

Pesquisador responsável: Ivani Soares, matrícula 201770397.  

Instituição/Departamento:Centro de Educação da UFSM 

Telefone: (55) 3220-8010 

Endereço: Prédio 16. Av. Roraima, 1000 - Camobi, Santa Maria – RS 

Local da coleta de dados: Centro de Educação, UFSM 

 

Eu Ivani Soares, responsável pela pesquisa intitulada: Da EJA/Proeja ao Ensino 

Superior: Auto(trans)formações possíveis, da acolhida/permanência à (in)conclusão, convido-

lhe a participar como voluntário/a coautor/a desse estudo.  

Esta pesquisa pretende “compreender, com estudantes egressos de programas EJA ou 

PROEJA, as expectativas, as dificuldades ou as boas práticas identificadas como 

implementadas na instituição de ensino superior na qual estão matriculados para viabilizar sua 

permanência e seu êxito nos cursos superiores. Acreditamos que este seja uma temática 

importante, porque a educação é instrumento de inclusão social e fator de mudança nas formas 

de ver o mundo, de inter-relacionar-se e articular-se com ele. Ao pensar na formação integral 

do homem, precisamos estar conscientes de que não basta o simples acesso aos códigos da 

leitura e da escrita, é necessário que esse acesso seja instrumento de transformação social, de 

ação, de continuidade. Se os programas de alfabetização de adultos EJA/PROEJA estão 

somente a alfabetizar na lecto-escrita, não estão tendo a eficácia que deles se pode esperar no 

sentido de contribuir com a conscientização, leitura crítica da realidade e emancipação de cada 

mulher e homem que retornam aos bancos escolares para ‘Ser Mais’  na sua genteidade e 

cidadania.  

Assim, consideramos fundamental, para qualquer instituição de ensino superior, contar 

com bons planos de acolhida e permanência, não só para os públicos “especiais”, como também 

para todos os que optam por lá ingressarem. Os coautores dessa pesquisa serão convidados a 

fazerem narrativas sobre suas trajetórias estudantis para, a partir das suas experiências de vida 

e de estudos, dialógica e cooperativamente, nos desafiarmos à construção de uma agenda de 
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proposta de Plano de Acolhida e de Permanência, ou na melhoria e complementação dos planos 

já existentes. Para sua realização serão feitas reuniões do tipo Círculos Dialógicos 

Investigativo-Auto(trans)formativos, uma proposta epistemológico-política de pesquisa, 

inspirada nos Círculos de Cultura de Paulo Freire e em desenvolvimento pelo "Grupo de 

Estudos e Pesquisa Dialogus: Educação, Formação e Humanização com Paulo Freire", do 

Centro de Educação/UFSM. Alguns círculos serão presenciais e outros se darão de forma 

virtual, via anotações em diário de bordo e via grupo criado no WhatsApp para essa finalidade. 

Sua participação constará de participar dos círculos dialógicos propostos, trazendo suas 

histórias de vida e formação e colaborando com sugestões acerca da acolhida e da permanência 

na Instituição de Ensino Superior. 

É possível que aconteçam desconfortos, tais como dificuldades de encontrar horários que 

todos possam se reunir o que será contornado com bastante flexibilidade e cooperação. Os 

benefícios que esperamos como estudo são oferecer à Instituição de Ensino Superior uma 

agenda que poderá auxiliar a formulação ou aprimoramento dos Planos de Acolhida e de 

Permanência dos estudantes egressos de programas de alfabetização de adultos.  

Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer dúvida ou 

pedir qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em contato com a pesquisadora líder ou 

com o professor orientador72, Sr. Celso Ilgo Henz, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa. 

As reuniões dialógicas serão gravadas para posterior transcrição, com a concordância de 

todos. Os dados da pesquisa em arquivo (físico ou digital) ficarão sob guarda do pesquisador 

líder por um período de 5 anos após o término da pesquisa. Após esse período serão destruídos.  

Em caso de algum problema relacionado com a pesquisa, você terá direito à assistência 

gratuita que será prestada pela Assistência judiciária Gratuita da UFSM. 

 Você tem garantida a possibilidade de não aceitar participar ou de retirar sua permissão 

a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela sua decisão.  

As informações desta pesquisa serão divulgadas, apenas, em eventos ou publicações, sem 

a identificação dos voluntários, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. As imagens 

porventura captadas ficarão apenas para arquivo. 

Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão assumidos pelos 

pesquisadores. Fica, também, garantida indenização em casos de danos comprovadamente 

decorrentes da participação na pesquisa. 

                                                           
72 Sr. Celso Ilgo Henz, professor Associado 2 da UFSM. Professor da LP1:  Formação, Saberes e Desenvolvimento 
Profissional, do PPGE/UFSM. Coordenador do Grupo de Estudos “DIALOGUS: educação, formação e humanização 
com Paulo Freire”. E-mail: celsoufsm@gmail.com. 
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Autorização 

Eu, xxxxxxxxxxxxxxxx, após a leitura e a escuta da leitura deste documento e ter tido a 

oportunidade de conversar com a pesquisadora líder, para esclarecer todas as minhas dúvidas, 

estou suficientemente informada, ficando claro que minha participação é voluntária e que posso 

retirar este consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. 

Estou ciente também dos objetivos da pesquisa e da garantia de confidencialidade. Diante do 

exposto e de espontânea vontade, expresso minha concordância em participar deste estudo e 

assino este termo em duas vias, uma das quais foi-me entregue. 

 

 Assinatura do/a coautor/a: ________________________________________ 

 

Assinatura da responsável pela obtenção do TCLE: ________________________ 

 

Santa Maria, 23 de outubro de 2018. 

 

 


