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RESUMO 
 

Desde seus primórdidos, a Educação de Jovens e Adultos (=EJA) teve a tendência de se 

guiar pelo paradigma do diagnóstico e da prescrição, os quais dão ênfase à noção de 

carência e à idealização. Este último coloca o deve ser como ideal a ser atingido em 

detrimento das práticas concretas dessa modalidade educativa.  Foi este problema que 

me mobilizou a indagar até que ponto podem ser produzidos conceitos de EJA que 

escapem do diagnóstico e da prescrição?  Tal questionamento  me fez ver a sociopoética 

como o método de pesquisa mais apropriado para investigar este assunto, uma vez que 

ela é uma prática filosófica que tem por objetivo fazer com que  o grupo- alvo produza 

confetos (conceito +afeto) acerca dos temas que enfoca. Para tanto transforma o grupo-

alvo em co-pesquisadores, lança mão de uma diversidade de linguagens que permitam 

aguçar a capacidade do corpo todo produzir conhecimento e faz a pesquisa de campo 

acontecer sob a forma de oficinas. Na minha pesquisa, formei três grupos para 

problematizar comigo aquela questão, sendo que dois deles foram compostos de 

professores e um por alunos. Todos eles pertencem a duas escolas públicas de Fortaleza 

que oferecem ensino de jovens e adultos. Empreguei diversas técnicas. Elas, por sua 

vez, abordaram várias linguagens. Através delas, os co-pesquisadores  relacionaram a 

EJA aos seguintes elementos: comida, bebida, mito, dança, música, arma e labirinto. 

Eles também associaram essa modalidade educacional ao sub-tema minhas criações na 

EJA. Os principais resultados descobertos acerca da EJA estão mais relacionados ao 

agir, à diversidade e à diferença do que às noções de diagnóstico e prescrição presentes 

em suas concepções oficiais. Foram principalmente os confetos de  EJA-diversidade 

infinita, EJA-labirinto, EJA-máscara e EJA-melhorando, EJA-energia vital, EJA-

vazio, EJA-gira-mundo, EJA-moto-perceptor e EJA-tranqüilizadora de ânimos, 

EJA-transgressão, aluno-transgressor, aluno-devorador, alunos-bonequinhos de 

cores diferentes, EJA-livro do pentelho, professores-escada, EJA-mandala e 

minhas criações na EJA-interrogação que me conduziram a efetuar tais inferências.  

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, sociopoética e genealogia. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 
Since its begging, the Education of Youth and Adults (EYA) had a tendency to be 

guided by the paradigms of diagnosis and prescription, which emphasize the concept of 

need and idealization. The latter considers the “should be” as the ideal to be achieved 

thereby not focussing on the concrete practices of this educational method. That is why 

I asked myself the following question: to what extent can one produce EYA concepts 

that are beyond diagnosis and prescription? Such an issue made me see the sociopoetics 

as the most appropriate research method to investigate this topic since it is a 

philosophical practice whose aim is to help the target group to produce confetos 

(concept plus affection) about the topics it focuses on. So as to achieve that, it  

transforms the target group into co-researchers, using a variety of languages that 

enhance the ability of the “whole body” to produce knowledge and allows the field 

research to occur as workshops. In my research, I used three groups to address that 

issue, two of which being composed of teachers and one of students. The teachers and 

students belong to two public schools in Fortaleza that provide education for youth and 

adults. I used several techniques which dealt with several languages. Through them, the 

co-researchers related the EYA to the following items: food, drink, myth, dance, music, 

weapon and embroidery. In addition, they related EYA to the subtopic of my creations 

in EYA. The main results found about EYA are more related to the action, diversity and 

difference than the concepts of diagnosis and prescription present in their official 

conceptions. What brought me to that conclusion were mainly the confetos (concept 

plus affection) of EYA-infinite diversity, EYA-embroidery, EYA-mask and EYA-

improving, EYA-vital energy, EYA-empty, EYA-world-wandering, EYA-motor-

perceptor and EYA-calm down, EYA-transgression, student-transgressor, student-

devourer, student-dolls of different colors, EYA-pain in the neck’ book, staircase- 

teachers, EYA-mandala and my creations in EYA-question that led me to such 

conclusions.   

Key-words: Education of Youth and Adults, sociopoetics e genealogy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Ao surgir, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) assumiu o ensino da leitura e 

da escrita dos adolescentes e adultos não alfabetizados como tarefa principal. Devido a 

isso, se começou a fazer uma correspondência quase sinonímia entre a EJA e essa 

tarefa. Com a criação do ensino supletivo, a EJA também se tornou responsável pelos 

estudos dos alunos que, já alfabetizados desejavam dar continuidade à sua 

escolarização.  

A partir de 1988, o modo como se compreendia a EJA se ampliou, uma vez que  

se tornou uma modalidade de educação básica. No campo da luta pelos direitos à 

educação das pessoas jovens e adultas que não conseguiram concluir seus estudos na 

idade estabelecida, isso representou um grande avanço. Foi apenas a partir daí que a 

EJA passou a ser considerada como uma modalidade de ensino com os mesmos direitos  

que as outras séries e níveis de escolarização da educação básica.  

Apesar destas mudanças, observo que a EJA não modificou a sua concepção, 

uma vez que ainda hoje se embasa no par diagnóstico-prescrição. Tal binômio se torna 

problemático devido pautar a EJA na noção de carência e numa visão idealizada de suas 

práticas. Com base nesta problemática, elaborei a seguinte indagação: até que ponto 

essa investigação construirá conceitos de EJA que escapem do diagnóstico e da 

prescrição?   

O presente trabalho é fruto de uma investigação que fiz com três grupos, dois de 

professores, e um de alunos de Educação de Jovens e Adultos, pertencentes a duas 

escolas públicas de Fortaleza.   

Recorri à sociopoética, método de investigação e aprendizagem que tem como 

um dos princípios fundamentais pesquisar com o corpo todo. Para isso, faz uso de 

linguagens artísticas, a fim de produzir confetos (conceito+afeto) acerca dos temas 

estudados. 

Após concluir os processos de produção e análise dos dados, me dei conta de 

que tinha uma enorme quantidade de material para organizar, uma vez que utilizei oito 

técnicas de pesquisa. Talvez isso possa ser visto como uma espécie de “impulso 

produtivista”. Mas isso se deveu às dificuldades que enfrentei para fazer com que os 

participantes dessa investigação produzissem novidades acerca do tema enfocado.  

 Com o intuito de apresentar apenas o que fosse relevante, deixei três técnicas 

trabalhadas fora desse relatório. É bem verdade que ainda restaram muitos dados, mas 
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com esta seleção, evitei a repetição de conceitos que  traziam apenas visões  

instituídas(LOURAU, 1993) da EJA.     

Após concluído, organizei este trabalho da seguinte maneira: 

No capítulo 1, cujo título é “Fabricando um problema e uma máquina para 

pesquisar,” ofereço ao leitor uma discussão sobre as questões que originaram meu 

problema de pesquisa, apresento o método que usei para investigá-lo e explicito cada 

uma de suas etapas. Concomitantemente, faço uma descrição dos processos vivenciados 

por mim em cada um desses momentos.   

Os capítulos 2, 3, 4, 5 e 6 possuem uma estrutura semelhante, uma vez que todos 

eles apresentam as técnicas dessa pesquisa com as respectivas descrições de como as 

utilizei. Neles, constam também uma forma de análise que a sociopoética denomina 

classificatória e uma experimentação dos dados chamada estudo transversal. A primeira 

é feita  se agrupando os dados produzidos sob a forma de categorias, as quais são 

formuladas usando expressões criadas pelos próprios grupos durante a produção de 

dados. Faz-se necessário esclarecer que ao realizar a análise classificatória, mantive as 

falas originais dos grupos. Isso significa que não fiz correções nos relatos orais e 

escritos para manter a fidedignidade do foi produzido. 

O estudo transversal é um texto construído com todos os conceitos e confetos 

produzidos a partir das técnicas. Para elaborá-lo, geralmente usamos diversos gêneros 

textuais. No caso dessa pesquisa, além de conceitos e confetos, tomei vários pedaços de 

pensamentos dos grupos para redigir tais textos. Na maioria deles, aproveitei frases 

inteiras do que os participantes dessa pesquisa disseram, o que em alguns momentos 

deu um tom coloquial a tais escritos. No que concerne aos gêneros textuais utilizados, 

explorei a carta, a história mítica, o cordel, o panfleto artístico, o texto de memórias, o 

manifesto e a entrevista jornalística. 

Apesar dos referidos capítulos trazerem a organização dos dados de forma 

parecida, convém deixar claro que cada um deles aborda os resultados de uma técnica 

diferente; 2, trabalha a  “viagem imaginária usando as palavras comida, a bebida, a 

dança, música e história mítica para relacionar com a  EJA; 3, a caverna do dragão com 

Alice no país das maravilhas; 4, minhas criações na EJA, 5, nossas criações na EJA e 6, 

a técnica labirinto da EJA. O motivo de destinar um capítulo para trabalhar os 

resultados obtidos em  cada técnica  foi  dar ênfase às categorias trazidas pelaos grupos  

e, sobretudo, aos confetos que elas trazem. 
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No capítulo 7, faço uma análise que chamei de global e, no 8, a 

filosófica.Oficialmente, a análise global não está prevista no método sociopoético, mas 

decidi fazê-la, porque senti necessidade de construir um texto onde pudesse retomar 

todos os conceitos e confetos  produzidos para cruzá-los entre si. Fiz isso de uma forma 

que também propiciou o diálogo dos mesmos com os conceitos oficiais da EJA.  

A filosófica é uma forma de análise que se faz, tomando os confetos e  

relacionando-os com referencial(ais) teórico(s) existente(s). O texto filosófico dessa 

investigação se diferenciou do que se costuma efetuar na sociopoética, porque tomei os 

confetos e os fiz dialogar com uma análise foucaultiana que mostra como e porque a 

EJA apareceu entre nós.   

Finalmente, no texto Palavras finais, concluo retomando alguns confetos que 

trouxeram visões mais diferenciadas da EJA. 

É importante esclarecer que para diferenciar, usei itálico para demarcar àqueles 

conceitos que não trazem visões diferenciadas sobre a EJA. Para os confetos, usei 

negrito, a fim de destacar as novidades trazidas por esta pesquisa. Esta separação não é 

consenso entre os sociopoetas, pois há os que consideram os conceitos que não 

sinalizam novidades sobre o tema também como confetos.  

Nesse trabalho, os nomes dos co-pesquisadores não foram modificados, pois eles 

aceitaram mantê-los.  
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CAPÍTULO I 

FABRICANDO UM PROBLEMA E UMA MÁQUINA PARA PESQUISAR 
                                                                               Tudo que não invento, é falso.  

(Manuel de Barros) 

 

Transitando entre a Educação Popular (EP) e a Educação de Jovens e Adultos (EJA): 

da geração de uma problemática à mudança de alvo 

 

Meus primeiros contatos com a EP se deram através da investigação a duas 

escolas comunitárias da periferia de Fortaleza, há mais de dez anos. Ao me inserir nesse 

campo de conhecimento, logo me identifiquei com um dos valores presentes em seu 

corpo teórico-metodológico: autonomia dos educandos. Tal envolvimento fez com que 

passasse a me dedicar à investigação de temas que atravessam a EP, no entanto, isso não 

me impediu de identificar determinadas contradições presentes em suas práticas 

educativas.  

Em minha investigação de mestrado (SOARES, 2002), me dediquei a um tema 

ligado à autonomização dos educandos, o que me levou a estudar um dos modelos de 

organização adotados na EP para alcançar essa autonomia, que está centrado na 

liderança como condutora de processos coletivos. A partir daí problematizei uma idéia 

bastante instituída na EP, a de que os grupos populares necessitam de líderes para se 

auto-organizarem.  

Para concretizar esse estudo, convidei um grupo composto por pessoas 

moradoras da periferia de Fortaleza para investigar esse tema comigo1. O critério que 

utilizei para a escolha das mesmas foi o de que não exercessem o papel de líderes. 

Sintetizei minha problemática na seguinte pergunta: o que é liderança? Optei por esta 

indagação abrangente porque imaginei que ela possibilitaria ao grupo explorar as 

diferentes facetas do assunto enfocado. Minha intenção era de que essa pesquisa 

produzisse conceituações diferenciadas acerca desse tema, pois me sentia muito 

incomodada com a visão de que a liderança é um fenômeno natural, porque muitos 

acreditam que “sempre existiu e sempre vai existir”.  

                                                
1Quando digo que convidei um grupo para pesquisar comigo é porque usei um método de pesquisa que 
permite ao público-alvo da pesquisa se tornar co-pesquisador. Mais adiante oferecerei informações mais 
detalhadas acerca deste método. 
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Ao encaminhar essa pesquisa, fui desafiada a me apropriar de questões que ainda 

não havia dado a devida atenção. Como por exemplo, o papel que as multiplicidades 

desempenham numa investigação. Isso se tornou possível devido à combinação das 

análises do método de pesquisa sociopoético, e as do Movimento de Refundamentação2 

da EP.  Com a adoção da sociopoética, fui instigada a perceber e a valorizar a 

heterogeneidade, ao invés de reforçar as visões homogeneizantes. 

Com o estudo do movimento de Refundamentação da EP, me inteirei acerca dos 

questionamentos feitos aos paradigmas que embasam essa prática educativa na 

atualidade. Sabe-se que a EP construiu seu arcabouço teórico baseada no ideário 

moderno, notadamente na idéia de emancipação. Contudo, a crise da modernidade pôs 

em questionamento a crença na razão como caminho para se chegar à libertação. Tal 

crise atingiu fortemente a EP. 

Para a EP, esta crise foi ainda mais radical. O desmoronamento do caráter racional de 
todos os projetos sociais utópicos foi ainda mais forte entre a esquerda em conseqüência 
dos impactos da derrota do socialismo real. Ao contrário da maioria da outras práticas 
pedagógicas, a ligação de todas as metodologias da EP com o seu projeto utópico é 
explicitada e constantemente anunciada (MOURÃO, p. 80, 1997). 
 
Com isso, passou-se a pensar que não havia mais sentido em falar de EP, pois os 

valores e ideais socialistas que norteavam seu projeto político-pedagógico sofreram um 

profundo desgaste, principalmente com a queda do muro de Berlim e a derrocada do 

socialismo real nos países do leste europeu. Neste contexto, tal regime teve suas 

certezas sacudidas porque ao invés da prevista substituição “natural” do socialismo pelo 

capitalismo, o que se constatou foi o triunfo deste último e o aprofundamento das 

desigualdades sociais entre os povos. Mas o que se percebeu foi que a despeito das 

tragédias provadas por este sistema econômico, as populações pobres e os grupos 

marginalizados haviam construído novas formas de sociabilidade, de luta e resistência 

que conviviam lado a lado com as práticas de exclusão. Nessa direção, o Movimento de 

Refundamentação em muito contribuiu para se notar que a EP havia se transformado e 

não acabado.  Levou também àqueles que se interessavam pelas experiências desse 

campo a reverem algumas metodologias que utilizavam para se alcançar a autonomia 

dos educandos. Dentre estas, destaca-se o modelo conscientizador,3 o qual se tornou 

problemático devido almejar a libertação dos educandos recorrendo para isso a uma 

                                                
2Desde que surgiu, em 1994, o Movimento de Refundamentação tem proporcionado à EP uma revisão dos 
principais paradigmas que embasam suas práticas.   
3Diz-se do paradigma que se respalda na conscientização. 
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lógica alheia a estes, em geral, a dos técnicos, líderes e pessoas que possuem uma 

posição hierárquica na EP.  

Com a finalização de minha pesquisa de mestrado, passei a pensar num tema 

para escrever o projeto que deu origem a essa tese. Ao me decidir por um tema, 

verifiquei que, dessa vez, meu estudo se vinculava mais à EJA (Educação de Jovens e 

Adultos) do que à EP. A decisão de propor uma investigação voltada para o campo da 

Educação de Jovens e Adultos surgiu porque ao participar de alguns eventos de 

educação de jovens e adultos e entrar em contato com pessoas que trabalham com esta 

modalidade educativa, bem como literatura da área, percebi que determinados debates 

travados na atualidade na EP não tinham ressonância na EJA.  

Apesar de historicamente essas duas áreas de conhecimento manterem muitas 

aproximações, notei que nem toda experiência de EJA se inspira nos ensinamentos da 

EP, considerando que existem muitos programas e projetos ligados àquela área que 

trabalham com uma concepção mais instituída de educação. Inclusive, dentre os que 

tomam a filosofia de ensino da EP como referência existe uma variedade de abordagens, 

entretanto, as experiências que se orientam por uma vertente mais conscientizadora é 

que tendem a se sobressair. Tal tendência termina por enfocar apenas uma das facetas 

da EP, não se levando em consideração que este campo tem passado por um processo de 

redefinição, já mencionado anteriormente, o qual está lhe levando a formular novos 

conceitos e problemas. Esse processo faz com que determinados temas trabalhados na 

EP sejam vistos a partir de novos ângulos. No que concerne à alteridade, ou seja, à 

maneira como olhamos os outros, nota-se que existe uma preocupação em questionar as 

visões que abordam o público-alvo da EP somente a partir do que lhes falta. Estudos 

efetuados nesta área, recentemente, têm mostrado que é problemático olhar os grupos 

populares enfocando mais as suas carências, pois essa abordagem geralmente 

desconsidera a existência de outras dimensões. Ao pesquisar junto a pessoas pobres, 

Souza constatou que: 

uma das características mais marcantes que ela tem encontrado nos integrantes de 
comunidades de periferia é a luta pela sobrevivência, e não carência. Essa 
afirmação remete a pensar as pessoas de periferia não pelo que lhes falta, mas por 
sua força e criatividade. (SOUZA, p.88, 2003). 
 

Apesar da proximidade que a EJA mantém com a EP, a impressão de que o 

hábito de conceber os educandos a partir da carência ainda não constituiu um problema 

para EJA, pois muitas experiências efetuadas neste âmbito costumam enfatizar  
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fragilidades, dificuldades e, sobretudo, suas necessidades, sem considerar também as 

suas potencialidades. 

Diante dessa constatação, pus-me a problematizar em torno desse assunto. Nesse 

percurso, percebi que a EP daria mais suporte para teorizar essa questão do que a EJA. 

Iniciei a discussão pelo questionamento da tendência de alguns educadores de EJA se 

referirem aos seus alunos, enfocando sempre a “falta”. 

 Percebo que um dos motivos que mais me impulsionaram a escolher um tema 

que questiona a naturalização desta categoria na EJA, também possui conexões com um 

fato de minha história pessoal. Notei essa ligação ao analisar a trajetória de minha mãe. 

Ao longo de sua vida, ela participou de duas experiências de EJA, onde desempenhou 

dois papéis diferentes. Num primeiro momento, atuou como professora num programa 

de alfabetização de adultos denominado MOBRAL4. Mais tarde, se tornou aluna de um 

curso de EJA na modalidade de ensino supletivo. Em ambas as experiências, sempre a 

vi atuar com muita garra, principalmente enquanto aluna, pois se sobrepôs a uma série 

de dificuldades para conseguir terminar seus estudos. Dentre os obstáculos enfrentados 

por ela, além dos financeiros, mas destaco, sobretudo o “jogo de cintura” que fazia para 

driblar as proibições que meu pai fazia para que ela não estudasse. Mesmo assim 

conseguiu vencer as adversidades, demonstrando muita persistência. Daí o meu 

incômodo com algumas reflexões que analisam as pessoas pobres apenas como 

carentes. 

 Segundo VALLA (2000), tal tendência está ligada às dificuldades que os 

agentes mediadores (educadores e técnicos de classe medial em geral) possuem em 

compreender a fala, bem como os modos de vida dos grupos populares, sem fazer 

referência à carência.  

Antes de começar o doutorado, meu interesse era questionar até que ponto minha 

pesquisa produziria visões acerca dos alunos que não se relacionassem com a categoria 

carência, mas ao ingressar no curso, fiz estudos que me levaram a mudar o foco da 

investigação. Dei-me conta de que o fato do olhar de grande parte dos educadores sobre 

os educandos da EJA estar centrado nas suas carências era um problema que se ligava à 

maneira como se concebe a EJA, pois notei que, tanto nas práticas educativas quanto 

investigativas desta área, existe uma tendência de retratá-la como um campo de 

                                                
4Movimento de Brasileiro de Alfabetização criado pela ditadura militar para alfabetizar adultos por meio 
de um programa que se apropriou e deturpou as idéias do método Paulo Freire. 
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conhecimento meramente prescritivo. Com essa visão, se tende a conceituar a EJA mais 

pelo que lhe falta.     

Após refletir sobre essa questão, decidi não mais investigar os olhares que os 

docentes de EJA produzem acerca dos alunos. Percebi que isto se ligava à maneira 

como conceituam essa modalidade educativa. Resolvi então voltar a pesquisa para ver 

como professores e  estudantes concebem-na, para compreender até que ponto suas 

visões de EJA se afastam da noção de carência. 

Vejamos a seguir os desdobramentos dessa problemática. 

 

Apontando a seta para um novo alvo: os limites de uma concepção prescritiva de EJA  

 
Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível. De fazer sentido. Eu não: quero 

é uma verdade inventada  

(Clarice Lispector). 

 

  Desde que foi criada, em 1947, a EJA assumiu a promoção da alfabetização de 

adolescentes e adultos que não sabiam ler e escrever. Um pouco depois, e se consolidou 

também como ensino supletivo, isto é, uma educação suplementar (um estudo a mais) 

oferecida aos adultos e adolescentes provenientes dos programas e projetos de 

alfabetização existentes, a qual era ofertada a eles sem obrigatoriedade do Estado. 

Nos anos 50, a Educação de adultos adquiriu novos sentidos devido à relação 

que assumiu com a Educação Popular, notadamente com as experiências que se 

baseavam em Paulo Freire. Sabe-se que este educador criou um método de alfabetização 

que estava assentado no diálogo, na troca de saberes e numa relação de horizontalidade 

entre educadores e educandos. Além de levar os adultos a se alfabetizarem, o referido 

método também visava promover a autonomia dos alunos através de um processo que 

Freire denominou conscientização, que é uma forma de intervenção na realidade que 

conduz a um engajamento crítico.     

 Ao se nutrir dos frutos dessa experiência, a EJA também passou a guiar suas 

práticas por tais valores. Contudo, este campo possui suas especificidades. Nos últimos 

20 anos, mais especificamente a partir da constituição de 1988, ela passou a se constituir 

numa modalidade de educação básica. Isso significa que o Estado passou a assumi-la 

como uma obrigação. Desse modo, deixou de ser vista apenas como mera alfabetização. 

Neste contexto, ela tinha uma função reparadora. 
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Nesta ordem de raciocínio, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa uma 
dívida social não reparada para com os que não tiveram acesso à e nem o domínio da 
escrita e da leitura como bens sociais, na escola ou fora dela e tenham sido a força de 
trabalho empregada na constituição de riquezas e na elevação de obras públicas.  
(BRASIL, 2000).  

 
Além dessa, a EJA assume também a função equalizadora, uma vez que passa a 

considerar os direitos dos jovens e adultos que não tiveram acesso ao ensino na idade 

estabelecida na mesma medida que os dos outros estudantes da educação básica. 

Na conferência internacional de Educação para todos, realizada em Hamburgo, 

na Tailândia, em 1997, a EJA também foi proclamada como uma modalidade de 

educação permanente, por se colocar como um processo de formação que se dá ao longo 

da vida; que visa à interculturalidade, por desejar promover a troca entre culturas e 

saberes diferentes; que contribui para instaurar uma cultura de paz e como uma prática 

marcada pela diversidade.   

Apesar dessa variedade de idéias atribuídas à EJA desde sua criação, percebo 

que ela apresenta mudança, mas não diferença, uma vez que cada uma delas está 

fundamentada no par diagnóstico- prescrição. Por um lado, isso nos conduz a identificá-

la como uma modalidade comprometida com os direitos educativos dos estudantes. Por 

outro lado, revela que seu discurso está perpassado pela noção de carência e pela 

prescrição de ações. O problema desse binômio é que ele dá ênfase apenas ao que falta 

na EJA (políticas públicas, profissionais qualificados, boa estruturas, êxito dos alunos), 

bem como a faz se pronunciar mais em nome de um deve ser, ou melhor, de 

idealizações do que nas práticas do presente. Além disso, conduzem-na a discursos 

generalizantes e homogeneizantes. 

[...] a análise dos indicadores educacionais permite observar, claramente, uma 
equivalência entre produtividade e rendimento e a situação de desigualdade e iniqüidade 
existente no país. Tomemos, por exemplo, o nível de escolaridade da população com 15 
anos ou mais, que se situa nas faixas acima daquela considerada adequada para a 
conclusão do ensino fundamental, que corresponderia aos oito anos de estudo 
obrigatório. O que se vê é uma população de 125,8 milhões de pessoas, das quais mais 
da metade (53,6%) ainda não concluiu o ensino fundamental. Desses, 12,% sequer 
conseguiram terminar um ano de estudo. Desagregando por grupos etários, vemos que, 
dos cerca de 10,4 milhões de jovens entre 15 e 17 anos, 2,5% não concluíram um ano de 
estudo, enquanto 51,3% não concluíram o fundamental. Ou seja, mais de cinco milhões 
de jovens de até 17 anos que, teoricamente, pela obrigatoriedade constitucional e pela 
universalização do acesso já deveriam ter concluído esse nível, ainda não estão aptos a 
prosseguir seus estudos no nível médio, quando se iniciam, inclusive, os cursos 
profissionalizantes. Na faixa seguinte- entre 18 e 24 anos- a situação, embora melhor, 
está longe de ser satisfatória. São 23,1 milhões de pessoas que teoricamente, deveriam 
estar na universidade ou ter um certificado de curso profissionalizante. No entanto, 
33,6% não terminaram o ensino fundamental e 3,8% não conseguiram concluir o 
primeiro ano. O problema revela-se mais grave se considerarmos que esses dois estratos 
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populacionais que, por estarem nas faixas mais jovens entre o que se denominam 
“jovens e adultos”, sofreram o impacto das políticas públicas voltadas para a 
universalização do ensino fundamental implantadas em meados da década passada. 
(MORENO E GOULART, p.86, 2005). 
  
 
 Sérgio Haddad, pesquisador da EJA, junto com uma equipe realizou uma 

investigação sobre o estado da arte da EJA. Nessa pesquisa, procurou detectar os temas 

emergentes dessa modalidade educativa no Brasil. Para tanto foi feito um levantamento 

de toda produção científica da área relativa ao período de 1986 a 1998. O material 

analisado foi distribuído em cinco grandes temas, a saber: o professor, o aluno, 

concepções e práticas e pedagógicas, políticas públicas de educação de jovens e adultos 

e Educação Popular. Por sua vez, estes temas foram divididos em sub-temas. Dentre 

outras conclusões, o que se notou foi que a EJA necessita enfrentar determinados 

problemas presentes em suas práticas, como: superar o preconceito que muitos 

profissionais e alunos têm para com essa modalidade educativa; promover uma 

formação continuada para seus professores que esteja de acordo com a prática cotidiana, 

bem como ter um caráter sistemático; integrar todas as diferentes experiências de EJA 

num único bloco, criando setores e/ou departamentos para tratar delas exclusivamente; 

encarar as especificidades do ensino noturno; aproximar a escolarização da realidade do 

mercado de trabalho e pensar numa educação que abra perspectiva para a conquista de 

direitos. 

Tais questões apontam metas importantes a serem atingidas pela EJA, mas, ao 

mesmo tempo, enfatizam apenas aspectos lacunosos desta modalidade. 

Talvez esta tendência seja uma produção das tecnologias de si, ou seja, 

ferramentas engendradas pelo pensamento que: 

“permitem aos indivíduos efetuar, com seus próprios meios ou com ajuda de outros, um 
certo número de operações em seus próprios corpos, almas, pensamentos, conduta e 
modo de ser, de modo a transformá-los com o objetivo de alcançar um certo estado de 
felicidade, pureza, sabedoria, perfeição ou imortalidade”(FOUCAULT, p.324,2004a). 

  
 No caso da EJA, tais tecnologias, além de propiciaram produzir conhecimentos 

sobre si, a faz produzir verdades sobre si que terminam funcionando como essência fixa.  

Não se pode negar que nas experiências de EJA, os educadores se deparam com 

demandas que exigem deles respostas para problemas cotidianos, considerando que o 

público-alvo é composto por pessoas que abandonaram a escola há bastante tempo e/ou 

com histórias de anos de fracasso escolar. Por causa dessas condições educativas em 

que os alunos chegam à EJA, é freqüente apresentarem pouca facilidade de acompanhar 
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os conteúdos ministrados. Daí muitos educadores tenderem a buscar receitas para 

resolver tais questões. Esta concepção pode levá-los a se verem como incapazes de 

fabricar dispositivos que conduzam a criação de novos conceitos. Além disso, não 

valoriza as concepções inovadoras que talvez estejam sendo experimentadas.  

Mesmo que a concepção “oficial” nos leve a identificá-la como uma modalidade 

comprometida com os direitos educativos dos estudantes, é importante ter clareza que 

essa visão foi construída. Isso não significa negar a importância da EJA. Trata-se apenas 

de ver essa concepção como algo que surgiu um determinado momento e, portanto, tal 

noção não é uma verdade no sentido de uma essência fixa. Ao contrário, é passível de 

ser recriada, contudo, isto passa pelo deslocamento dos papéis oficiais atribuídos à EJA, 

bem como pela apropriação de outras referências teóricas. Como, então, promover esta 

mudança sem correr o risco de cair novamente num discurso diagnóstico- prescritivo? 

Esta é uma tarefa pouco fácil, pois requer a construção de novas formas de pensar. 

Ao questionarem os paradigmas de análise que orientam as ações profissionais 

dos agentes mediadores (educadores e técnicos sociais em geral), Guattari e Rolnik nos 

sugerem pistas sobre essa temática quando dizem que: 

devemos interpelar todos aqueles que ocupam uma posição de ensino nas ciências 
sociais e psicológicas, ou no campo do trabalho social- todos aqueles, enfim, cuja 
profissão consiste em se interessar pelo discurso do outro. Eles se encontram numa 
encruzilhada política e micropolítica fundamental. Ou vão fazer o jogo da 
reprodução de modelos que não nos permitem criar saídas para os processos de 
singularização, ou, ao contrário, vão estar trabalhando para o funcionamento desses 
processos na medida de suas possibilidades e dos agenciamentos que consigam pôr 
pra funcionar. Isso quer dizer que não há objetividade científica alguma nesse 
campo, nem uma suposta neutralidade na relação (por exemplo, analítica). 
GUATTARI e ROLNIK, p.29, 1999). 
 

Talvez a análise do lugar social em que os educadores da EJA se encontram 

conduza a uma mudança de perspectiva dos mesmos, favorecendo a ruptura com as 

visões que vêem a EJA como uma “panacéia”. Fleuri (2002, p.36) adverte que “antes de 

mudar a mão, é preciso mudar a cabeça e o coração! Só se consegue agir de modo 

diferente quando motivado pela sensibilidade e orientado pela inteligência”. 

Será que também haveria a possibilidade de criar condições para que os sujeitos 

da EJA tenham oportunidade de formular conceitos diferenciados acerca desta 

modalidade educativa? Não é comum que tais concepções sejam consideradas na 

mesma medida que uma conceituação oficial de EJA. Isso ocorre devido a uma crença, 

de certa forma generalizada no pensamento ocidental, que embora as pessoas comuns 
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tenham capacidade de elaborar visões sobre o mundo que as cerca, nem sempre elas 

podem ser consideradas válidas, uma vez que se acredita que existe uma única verdade.     

Felizmente tenho conhecimento de que alguns agenciamentos vêm sendo 

experimentados em determinados locais do país, os quais estão contribuindo para 

desenhar novos contornos à EJA. Uma dessas experiências é o projeto coletivo de 

autoformação de educadores, coordenado pelo Serviço de Apoio à Pesquisa em 

Educação (SAPÉ5). Segundo Leitão (2003), esse projeto surgiu por volta de 1991 e seu 

trabalho consiste no acompanhamento de dois grupos de formação e auto-formação de 

educadores e educadoras do Estado do Rio de Janeiro e de Pernambuco.  De modo 

sintético:  

os coletivos se constituíram enquanto espaços de mediação entre as práticas e a 
necessidade de refletir e teorizar sobre a ação, sendo este seu maior sentido e 
significado. Ofereciam, também, oportunidades de experimentação e investigação 
de metodologias de autoformação e confirmavam a importância do cotidiano e da 
experiência, na criação e socialização de saberes e conhecimentos pelas próprias 
educadoras/es (LEITÃO,p.03, 2003). 

 

Embora estes coletivos estivessem voltados para discussão das questões relativas 

à formação dos educadores de EJA, a própria diversidade do grupo propiciou o 

surgimento de reflexões sobre como abordavam o tema da diversidade no contexto 

escolar.  Daí que, 

a diversidade presente nos coletivos, seja pela singularidade das histórias de vida de 
cada um, seja pelas diferentes inserções no campo profissional, nos interrogava 
incessantemente a respeito de como tratávamos a diversidade também presente nos 
espaços, de atuação: sala de aula, grupo de professoras etc., e de como poderíamos 
nos enriquecer nessa dinâmica que, ao incorporar o outro, nos desaloja, nos 
desestabiliza, mas também, nos movimenta num processo de alargamento de nossas 
fronteiras. Numa sociedade culturalmente diversificada como a nossa, como não 
incorporar a diversidade no entendimento do que somos e do que podemos fazer 
juntos? (LEITÃO, p.07, 2003). 

 

No entanto, ainda que o ingresso em programas de formação especializados 

contribua para a emergência de novos olhares acerca da EJA, penso que é importante 

não concebê-los como as únicas vias existentes. Até porque é possível criar dispositivos 

mais modestos que podem se revelar tão potentes quanto àqueles para produzir 

novidades na EJA. Eu mesma e uma professora da Universidade Federal do Ceará 

                                                
5Organização não governamental, sediada no Rio de Janeiro, a qual atua há 15 anos no campo da 
educação de jovens e adultos. Seu endereço é General Justo, 275, Bl. B, sala 312- Castelo- CEP 20021-
130. Rio de Janeiro/RJ. E-mail:sape@capina.org.br.  
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(UFC)6 realizamos uma intervenção no Centro de Educação de Jovens e Adultos 

Professor Gilmar, no ano de 2003, local que mais tarde realizei minha investigação de 

doutorado, como veremos mais adiante.  

Tal intervenção se tornou possível graças a um convite que recebemos de uma 

das profissionais que trabalhavam naquele estabelecimento para fazermos uma palestra 

sobre Educação Popular para os professores do referido CEJA, que naquela época 

compunham um grupo de mais de cinqüenta pessoas. No entanto, ao invés de 

realizarmos uma palestra nos moldes convencionais, subvertemos a encomenda 

propondo que os próprios produzissem seus conceitos de EP. Ousamos experimentar 

linguagens pouco convencionais para trabalhar com os docentes que atuam neste 

espaço. Fizemos um relaxamento com eles, onde todos deveriam ser manter de olhos 

fechados. Durante este momento, proporcionamos que ouvissem algumas músicas7, 

supostamente desconhecidas pela maioria dos educadores. Aí instigávamos que 

ficassem atentos às sensações e sentimentos que lhes sobrevinham, bem como 

relacionassem as músicas com a Educação Popular. Ao interrompermos as canções, 

pedíamos para que, ainda de olhos fechados, redigissem as associações que fizeram. Os 

conceitos de EP produzidos através dessa técnica foram bem diversos. Surgiram 

conceitos que se referiram às dimensões instituídas, bem como a noções inesperadas.  

Assim, para os educadores, a EP tanto pode estar ligada a uma visão idealizada como 

pode significar uma prática que propicia o auto-conhecimento dos educandos: 

“Cultura, lazer, atingir o seu ideal no prosseguimento dos estudos...” 

“A EP deve favorecer uma proposta de encontro do educando consigo mesmo, com sua cultura..” 

Os educadores produziram também visões que refletem conceituações que vêem 

a EP como uma prática que se constitui no entrecruzamento dos elementos artísticos, 

culturais, afetivos e intelectuais. 

“(...) a educação popular é reflexo das sonoridades da vida. Ou será o contrário?” 

“Educação popular permite trilhar o tribal e o clássico, o “popular” e o erudito. 

“Dar acesso e valorizar o que já existe na comunidade.” 

“Relação de criação: arte com muita emoção, integrada ao cotidiano, cultura 

popular.” 

                                                
6 A professora mencionada é Sandra Petit, que posteriormente se tornou orientadora deste trabalho. 
7É importante dizer que algumas destas músicas eram letradas, no método que utilizamos não é 
recomendado fazer uso desse tipo de música, no entanto, resolvemos transgredir tal recomendação, uma 
vez que todas elas estavam em língua estrangeira.  
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Surgiram também idéias que vêem a EP como uma prática que contempla e 

promove: 

“Diversidade de idéias e projetos que permeiam o espaço educativo.” 

“Ritmos de aprendizagem diferentes.” 

“A troca de experiências com várias experiências de vida.” 

“Harmonia com o semelhante através do diálogo.” 

Para mim, a riqueza desse material está no fato de num mesmo conceito haver 

idéias que reflete uma mesclagem de dimensões instituídas e instituintes (LOURAU, 

2003), bem como outras perpassadas por uma certa ambigüidade: 

“Busca da cidadania através dos nossos ancestrais.” 

“A mesma coisa, diferente para várias pessoas.” 
 

Num segundo momento do encontro com os educadores, fizemos uma “chuva de 

idéias”, pedindo para que sugerissem palavras que se relacionavam à EP. Desta vez, não 

fizemos qualquer relaxamento e também não solicitamos que permanecessem de olhos 

fechados. As palavras e expressões levantadas pelo grupo durante este exercício foram 

anotadas em folhas de papel madeira. Ao compararmos os resultados produzidos através 

dessa técnica com os que obtivemos na primeira, notamos que há diferenças 

significativas entre ambas. Este segundo material enfocava dimensões mais instituídas 

da EP porque trazia facetas mais racionalistas, como é o caso da seguinte idéia: 

despertar a consciência crítica dos grupos populares. Tais disparidades nos levaram a 

avaliar que as conceituações formuladas pelos educadores quando se encontravam mais 

relaxados se distanciaram mais das visões cristalizadas acerca da EP do que o que fora 

produzido quando estavam mais vigilantes às suas racionalidades.  

Essa experiência também nos levou a perceber que os educadores se permitiram 

fugir das visões convencionais de EP.  Penso que essa pesquisa também poderia 

produzir conceitos que apontassem novos sentidos para EJA. Com base nisso, é 

conveniente indagar: até que ponto os professores e os alunos podem produzir conceitos 

de EJA que escapem do diagnóstico e da prescrição? 
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A sociopoética: dos fundamentos filosóficos 

Para me ajudar a problematizar esta questão me apoiei na sociopoética, que é um 

método de investigação que recorre ao imaginário como uma forma de produzir novos 

conceitos e problemas que rompam com as práticas e visões que expressam uma forma 

naturalizada de pensar.  Para Gauthier, ela é uma prática filosófica que: 

1- Descobre os problemas que inconscientemente mobilizam os grupos sociais; 

2- Favorece a criação de novos problemas ou de novas maneiras de problematizar essa 

vida; 

3- Favorece a criação de confetos, contextualizados no afeto e na razão, na 

sensualidade e na intuição, na gestualidade e na imaginação do grupo-pesquisador; 

4- Favorece a criação de conceitos desterritorializados, que entram em diálogo com os 

conceitos dos filósofos profissionais (GAUTHIER, p. 17, 2004a). 

 

É interessante notar que tais objetivos estão bastante afinados com as análises 

que os pensadores franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari (1992) desenvolveram 

acerca da filosofia. Em seus estudos, eles redimensionam-na, ao concebê-la como uma 

máquina de fabricar conceitos, e não enquanto um instrumento para atingir a verdade. 

Até porque eles consideram que a verdade nada mais é que uma invenção do ocidente e 

não algo que existe em si mesma. Em seus estudos também recusarem a idéia de que a 

filosofia tem por função nos ajudar a refletir. Além de a desmistificarem, eles também 

ousaram ao afirmar que qualquer pessoa pode se tornar um filósofo, uma vez que é 

capaz de criar conceitos, ou seja, conforme Deleuze e Guattari (1992) produzir 

multiplicidades, não totalitárias que remetem a um problema. 

Mesmo que na sociopoética, a visão de conceito se diferencie dos referidos 

filósofos, tal método comunga das idéias desse pensadores em muitos aspectos, 

principalmente no que concerne à idéia de que qualquer um pode ser um filósofo.   

Na sociopoética, conceitos são as metáforas que o grupo-pesquisador produz ao 

relacionar o tema-gerador da investigação às técnicas utilizadas numa pesquisa, os quais 

denomina confetos. Eles apresentam visões diferenciadas seja por deslocamento de 

palavras de um local diferente de sua origem, seja por meio da criação de expressões 

inexistentes. O que confere status de confeto a uma expressão é o sentido diferente e/ou 

novo que ele traz. 

Para produzir seus dados, a sociopoética procura mobilizar nos participantes de 

uma investigação visões que impeçam: 
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1- o corte da cabeça do resto do corpo, da emoção, da intuição, da sensualidade e 
da sexualidade; 

2- o não diálogo com as outras culturas, sobretudo as dominadas e/ou de 
resistências; 

3- a consideração dos não especialistas como incapazes de participarem da 
produção do conhecimento; 

4- a separação entre aprendizagem científica e o desenvolvimento artístico; 
5- a separação entre conhecimento e a espiritualidade (GAUTHIER, p.87, 1999b). 
 

 Apesar de fazer mais de uma década que estes valores foram formulados, ainda 

hoje constituem uma novidade. 

 É importante esclarecer que toda investigação sociopoética requer a passagem 

por algumas fases e a adoção de determinados procedimentos. Isso não significa que 

nesse método, a construção do conhecimento já está pré-determinada, uma vez que “[...] 

a sociopoética é um método e não uma metodologia de pesquisa. Faz-se necessário 

estabelecer essa diferenciação, pois um método é um caminho que se faz ao caminhar e 

não um conjunto de receitas e procedimentos” (PETIT e SOARES, 2002, p.03). Creio 

que é possível considerar as etapas da sociopoética mais como um ritual, que possibilita 

colocar as nossas certezas em suspenso, favorecendo formas inéditas de problematizar a 

vida, bem como oportunizar que os conhecimentos inesperados possam vir à tona, do 

que como uma prática determinista.   

(...) através do ritual criamos um espaço-tempo diferente, com seus ritmos próprios, 
suas exigências fortes, seus prazeres, diferente dos da vida ordinária. O ritual torna 
possível a emergência e expressão do íntimo, do conflituoso, do recalcado, pela 
confiança e ternura proporcionadas (GAUTHIER, p.44-45, 1999b).    

 

Dos procedimentos metodológicos  

 Um dos primeiros encaminhamentos a ser dado para se iniciar uma pesquisa 

sociopoética é fazer uma apresentação da proposta para futuros co-pesquisadores. Em 

seguida, há uma consulta junto a elas para saber se desejam formar o grupo-

pesquisador, o qual é composto por dois tipos de sujeitos, os co-pesquisadores (público-

alvo) e o facilitador (pesquisador oficial). Esse momento guarda muitas semelhanças 

com o que se faz na pesquisa-participante e no círculo de investigação temática, 

teorizado pelo educador Paulo Freire (1987). No entanto é importante ficar claro que a 

sociopoética difere dos mesmos por ter o propósito de levar os grupos que trabalha a 

produzirem conceitos e confetos acerca dos temas que aborda, bem como não desejar 

“conscientizar” os outros. Isso não significa que não aceite e até valorize a “auto-

conscientização”, isto é, um processo através do qual as pessoas se conscientizam, sem 
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necessariamente terem que de apropriar de uma lógica alheia, em geral tida como mais 

esclarecida.  

 

Da negociação e mobilização aos educadores do CEJA 

Para iniciar essa etapa, o primeiro local que visitei foi o Centro de Educação de 

Jovens e Adultos Gilmar Maia (CEJA). É uma escola de Jovens e adultos que possui 

mais de 30 anos de existência. Localiza-se à Rua Guilherme Rocha, no Centro de 

Fortaleza-Ce. A decisão de investigar as concepções de estudantes e professores desse 

local se deu primeiro porque é uma escola especializada no ensino de jovens e adultos. 

Depois, porque há anos atrás, participei de duas intervenções realizadas nesse 

estabelecimento de ensino, feitas por uma professora e alunos da Universidade Federal 

do Ceará. Nas duas ocasiões, vivenciei experiências diferentes: uma com os alunos e 

outra com os educadores, as quais me deixaram muito impressionada com o nível de 

envolvimento que tais segmentos demonstraram para com as atividades realizadas. 

Além disso, quando decidi fazer essa investigação sobre os conceitos de EJA, através da 

pesquisa sobre o estado da arte da EJA, realizada por HADDAD (2002), percebi que 

existem poucas pesquisas sobre os estabelecimentos que trabalham com ensino 

semipresencial,8 inclusive os próprios professores dessa escola se queixaram de que 

quase não havia investigações científicas nesse CEJA. 

Fui a essa escola e entrei em contato com sua coordenadora pedagógica, a 

professora Graça Vieira, com quem conversei sobre as minhas intenções. Na ocasião, 

forneci alguns esclarecimentos acerca do método que usaria na pesquisa. Durante a 

conversa, ela se mostrou bastante favorável à realização do estudo, inclusive chegou a 

me convidar para uma reunião de planejamento que se realizaria naquela mesma 

semana, a qual contaria com presença de todos os professores. Prontamente aceitei o 

convite. Disse-lhe que aproveitaria a oportunidade para fazer a divulgação da pesquisa 

junto aos professores da escola. Ela quis saber quantos encontros faria. Ainda estava em 

dúvida, mas disse que seriam seis. Ela aceitou e sugeriu dois horários em que a pesquisa 

poderia se realizar.   

 Ao encontrar com os professores, resolvi que faria cinco encontros, 

considerando que tive a possibilidade de formar dois grupos-pesquisadores. Informei-

                                                
8O ensino semipresencial é uma forma de ensino, onde os alunos recebem acompanhamento 
individualizado das disciplinas que necessita para cumprir seja o ensino fundamental, seja ensino médio. 
Nesse caso, os estudantes não participam de aulas coletivas como ocorre no ensino presencial, pois eles 
vão à escola somente para tirar dúvidas com os professores orientadores da matéria que estão estudando. 
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lhes que, dentre tais encontros, quatro seriam realizados de maneira mais próxima uns 

dos outros; já o quinto ficava para depois que analisasse os dados produzidos.  

No dia marcado, fui à reunião no CEJA Gilmar Maia para convidar os 

professores participarem da pesquisa. Apesar da experiência em sociopoética, estava um 

tanto apreensiva e insegura. No caminho de casa até a escola, pensava: “Será que 

conseguirei formar um grupo nesse local para pesquisar? E se o pessoal não se 

interessar pela pesquisa? Formar um novo grupo é sempre uma experiência incerta. 

Nunca há garantias de nada. Isso me deixou inquieta. Senti um aperto no coração, uma 

angústia só em pensar que não formaria o grupo. Sabia que isso era pura ansiedade, mas 

não deixei de pensar nessa possibilidade. 

Finalmente cheguei ao CEJA, um pouco atrasada para quem havia acordado tão 

cedo. Os professores estavam reunidos com a professora Graça Vieira.  Chegar atrasada 

era tudo que não queria. Dei-me conta de que isso às vezes acontece comigo, ou seja, 

quando desejo estar mais cedo em determinados compromissos importantes, é quando 

mais me atraso e geralmente é porque, de tão ansiosa, gasto muito tempo verificando se 

não me esqueci de nada.  

Ao chegar à sala do CEJA, onde os professores estavam reunidos, “pus a 

vergonha de lado”, pedi licença e entrei. Estavam lendo um texto sobre Educação de 

Jovens e Adultos9. A professora Graça Vieira informou, em tom de voz baixo, que 

estavam fazendo um estudo. A dinâmica de leitura era convencional. Uma pessoa lia, 

depois quando se cansava e/ou achasse necessário, passava para outra pessoa. Na minha 

mania de mexer com as práticas instituídas, pensei: “Por que aquela leitura não poderia 

ser feita em subgrupos? Será que os professores não teriam um maior aproveitamento?” 

Mesmo pensando isso, não interferi na dinâmica que seguiam. Até porque cheguei 

atrasada e, a bem da verdade, não me senti à vontade para fazê-lo. Não havia combinado 

isso com a coordenadora, muito menos com os educadores. Além disso, lembrei que o 

acessoramento não era meu papel.  

Ela também me deu um texto e a programação do evento. Quando li, vi meu 

nome lá (anexo 1). Fiquei surpresa. Senti-me valorizada, mas pensei nas implicações, 

pelo fato da coordenadora pedagógica ocupar uma posição de poder, e por desconhecer 

a relação que mantinha com os professores. Após a leitura do texto, Graça Vieira me 

apresentou rapidamente e disse que estava ali para lhes fazer um convite.  

                                                
9O título do texto é: “A educação de Adultos,” cuja autoria é desconhecida. 
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Em seguida, eu mesma me apresentei, limitando-me a falar das minhas pertenças 

institucionais. Logo expliquei o porquê de estar ali. Falei da pesquisa que pretendia 

realizar e do método que utilizaria. Perguntei a algum dos professores se já haviam 

ouvido falar da sociopoética. Um deles disse que sim. Nesse momento se remeteu ao 

nome de Sandra Petit, minha orientadora. Tinha sido seu aluno na universidade e 

através dela recebeu algumas informações. Expliquei que nesse método existe a 

preocupação em devolver os dados da pesquisa, após o (a) pesquisador (a) realizar suas 

análises. Ao falar disso, logo um dos professores disse que era bom que fizesse isso, 

pois desejava saber sobre os resultados. Esse mesmo professor se surpreendeu ao me 

ouvir dizer para o grupo que a sociopoética é uma pesquisa qualitativa. Imaginei o que 

se passava na cabeça dele. Quais experiências já havia tido com pesquisas anteriores. 

Lembro-me que o achei muito antipático no seu jeito de se dirigir a mim, mas concordo 

que a preocupação dele foi pertinente, considerando que a maior parte das pesquisas, no 

meio acadêmico, não realizam restituições ao público-alvo.  

Pedi para que se tivessem dúvidas, me perguntassem. Logo um professor 

indagou se eu havia combinado com a coordenadora o horário em que a pesquisa 

aconteceria. Hesitei um pouco, porque não havia nada definido. Senti que essa pergunta 

seria um “nó”. Disse-lhe que não tínhamos decidido nada porque aquela era 

praticamente a segunda vez que nos encontrávamos. Informei que esse primeiro 

encontro, a coordenadora sinalizou que havia um horário possível entre sete horas e 

nove horas da manhã.  

Depois, uma professora me perguntou quais critérios utilizaria para escolher as 

pessoas que participariam do grupo? Respondi que seria a vontade de cada um 

participar, e ter tempo disponível. Um dos professores se adiantou e disse que deveria 

ser o desejo. Confirmei a sua reposta porque penso também que um dos critérios mais 

fortes deva ser este. A referida professora explicou que me perguntava isso porque 

pensava em participar, mas trabalhava os três turnos. Passei uma lista para quem 

estivesse interessado. Assinaram nove pessoas. Na ocasião, fiquei tão animada que me 

equivoquei, pensando que fossem dez pessoas.  

Após esse momento, Graça Vieira me disse que iríamos para o intervalo tomar 

um “café com macaxeira”. Também fui convidada para participar desse momento. 

Achei original ter esse legume, pois normalmente lanche de professor é composto por 

refrigerante e massa frita. Fiquei ainda mais surpresa quando vi que havia também chá.  
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Durante a merenda, conversei com alguns dos professores, inclusive com uma 

educadora chamada Auxiliadora que confessou sua vontade em participar da pesquisa, 

mas não sabia como. Era a mesma que confessou trabalhar os três turnos. Convidei-a: 

“Venha se juntar ao grupo”. Ela já havia posto o seu nome na lista dos inscritos.  

Conversei também com o professor que já tinha algum conhecimento da 

sociopoética. Ele também mostrou interesse, mas disse precisar saber os horários da 

pesquisa, pois ele, isso era o que pesava para a maioria dos participantes. Quase todos 

os professores, além de trabalharem ali, tinham expedientes noutras escolas. Não 

estranhei esse fato, pois conheço muitos professores que trabalham nos turnos da 

manhã, tarde e noite. Pensando bem, suas jornadas de trabalho ocupam grande parte de 

seus tempos. Ele achava difícil eu formar um grupo fora do expediente de trabalho, mas 

se conseguisse seria algo inédito. Conversei também com uma das professoras que me 

confidenciou fazer um curso de especialização e talvez precisasse de minha ajuda. Eu 

lhe falei que nós poderíamos nos apoiar uma na outra. Parece que isso a surpreendeu 

porque ela falou que eu a ajudaria muito mais do que eu a ela. Talvez nem imaginasse o 

quanto eu precisava de apoio deles.  Depois do lanche, despedi-me e fui embora. 

Apesar das pessoas terem se inscrito na pesquisa, decidi que continuaria fazendo 

a divulgação para ver se atraía mais educadores (acredito que a pesquisa é também um 

ato de sedução). Depois de verificar a lista dos educadores inscritos, me dei conta de 

que não seria possível formar um único grupo com eles, uma vez que trabalham em 

turnos diferentes, tendo disponibilidade para participar apenas no momento em que se 

encontravam na escola.  

Havia ficado de retornar ao CEJA na segunda-feira posterior ao sábado da 

reunião de planejamento, mas só fui na quarta-feira, no final da manhã. Ao chegar, 

procurei a professora Graça Vieira e lhe informei que estava ali para fazer a mobilização 

com os outros professores, os que não estavam na reunião de sábado e, sobretudo, aos 

alunos. Antes de conversar com ela, esperei um pouco, pois atendia alunos no Serviço 

de Apoio pedagógico (SASP). Os alunos que atendia eram bastante jovens, o que me 

fez pensar que a EJA está com a “cara cada vez mais nova”, (MORENO e GOULART, 

2005) constatação essa que já havia lido, mas ainda não tinha constatado ao vivo até 

então. Entre os alunos havia um rapaz de dezessete anos. Pensei que não pudesse se 

matricular. E não pode mesmo, pois só a partir de dezoito anos. O rapaz que estava 

acompanhado da irmã que indagou, se fizesse esta idade no próximo mês, poderia. 

Nesse caso, a coordenadora confirmou.  
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Após atender os candidatos a alunos, Graça Vieira ficou comigo para fazer a 

mobilização junto aos alunos. Preparei um cartaz em casa, mas no CEJA, vi que 

continha alguns equívocos. A coordenadora ajudou a reformulá-lo e depois me conduziu 

a uma sala com computador para que eu o corrigisse, imprimisse e depois tirasse cópias.   

Sugeriu que os colasse em dois flanelógrafos.  Depois de colocar os cartazes 

(anexo 2), fiquei defronte a eles, como se os lesse, só para ver como as pessoas reagiam 

a sua presença. Não percebi se chamou atenção, até porque lá tinha diversos informes, e 

os cartazes ficaram meio perdidos entre eles. 

Avaliei que a professora Graça Vieira fora bastante gentil colaborando comigo 

nessa tarefa, mas ao mesmo tempo refleti sobre as implicações dessa sua interferência 

nesse primeiro momento da pesquisa. Por que fez isso? E principalmente que 

repercussões essa ajuda teria para mim no decorrer da pesquisa? Noutro dia, fui ao 

CEJA para deixar uma pasta com algumas fichas de inscrição para a pesquisa que 

preparei em casa aos possíveis interessados. Estava bastante apreensiva. Pensava: “será 

que isso vai dar certo? Conseguirei mobilizar também os alunos?” 

   

Da mobilização aos alunos do CEJA 

No início do doutorado pretendia pesquisar apenas com os educadores de EJA, 

mas depois de ser questionada por alguns de meus colegas de curso, resolvi incluir 

também os alunos. Mesmo acatando essa sugestão, até a realização do meu primeiro 

exame de qualificação, pensava em fazer dois grupos-pesquisadores, sendo um 

composto por professores e outro por alunos. Após isso, por sugestão de Kelma Matos, 

professora que participou de minha banca de qualificação, passei a considerar a 

possibilidade de compor grupos mesclados por educadores e estudantes. Imaginava que 

principalmente no Centro de Educação de Jovens e Adultos Gilmar Maia, a mobilização 

seria uma tarefa pouco fácil, uma vez que eles não têm aulas coletivas. Eles apenas vão 

para receber orientação individual e fazer as avaliações acerca de suas aprendizagens. 

Fui informada, por uma das profissionais que os estudantes se matriculam, e em 

seguida, participam de uma palestra sobre o que é o CEJA e como essa escola funciona. 

Recebem os módulos com os conteúdos das disciplinas para fazerem seus estudos em 

casa. No decorrer deste processo, são acompanhados por professores das disciplinas que 

escolheram fazer. Esses encontros acontecem de forma individual, ou seja, os estudantes 

não estão vinculados a uma turma para assistir aulas, e também não freqüentam à escola 

todos os dias. 
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Meu desafio? Onde encontrá-los para fazer o convite. Já havia percebido das 

outras vezes que estive no CEJA que eles chegam e ficam sentados em mesas dispostas 

no corredor que acompanha toda a estrutura circular do prédio. Nesses locais, ficam 

esperando para serem atendidos por seus professores e/ou fazerem prova. Enquanto 

isso, os estudantes aproveitam para revisar conteúdos disciplinares. Pensei que deveria 

começar por aí.  

Chegando ao CEJA, fui à sala da professora Graça Vieira para cumprimentá-la e 

depois saí em busca dos alunos. No começo, não me questionava porque toda vez que 

estava na escola, precisava passar primeiro na sala dela.  Depois de perceber que fazia 

isso, passei a estranhar esse comportamento que fazia quase “automaticamente”. Talvez 

isso fosse uma maneira de dizer a ela: ‘olha, estou aqui’, como quem quer demonstrar 

que não desejava passar por cima de sua autoridade.  

Depois resolvi mudar meu comportamento. Naquele dia, caminhei pela escola, 

encontrei os alunos. Demonstravam estar compenetrados: “cara metida nos livros” e 

muito silêncio, o qual foi quebrado apenas pela minha voz dizendo: “desculpe-me por 

incomodá-los e interromper o momento de estudos de vocês, mas estou aqui para lhes 

convidar para participar de uma pesquisa. Trabalho com um método chamado 

sociopoética. De forma muito resumida, pretende produzir conhecimento com o corpo 

inteiro. Nesse método, se trabalha com grupos. Por isso, estou aqui convidando vocês 

para fazerem parte de uma pesquisa que tem a intenção de investigar os seus conceitos 

sobre educação de jovens e adultos. O local dos encontros será aqui no CEJA. Faremos 

cinco momentos. O horário será combinado com vocês. Caso queiram se inscrever 

comigo, podem fazer isso agora ou no SASP, pois deixei uma pasta com algumas fichas 

de inscrição (Anexo 3). Acho que abordei entre umas vinte e cinco a trinta pessoas 

nesse dia.  

Fiquei muito cansada e refleti que se por um lado, esse método de ensino 

individualizado do CEJA facilita a vida do aluno que não pode estar numa sala de aula 

de ensino presencial todos os dias, por outro lado, dificulta muito a intervenção dos 

educadores, a relação entre os próprios alunos e a ação da escola como um todo. Esse 

método parece produzir nas pessoas que dele participam um sentimento de solidão 

quase que permanente. Deixei uma pasta com as fichas de inscrição lá no SASP e pedi 

às funcionárias que se alguém procurasse, elas fornecessem a pasta. Não sei se foi uma 

boa estratégia, mas no momento me pareceu conveniente, pois as funcionárias se 

disponibilizaram a cuidar das inscrições quando eu não estivesse na escola. Hoje penso 



34 
 

diferente. Avaliei que mesmo com a boa vontade que demonstraram para comigo, isso 

era de minha responsabilidade. Além disso, não saberei como elas lidaram com isso 

durante a minha ausência. É claro que não podia esperar que demonstrassem o mesmo 

interesse que eu tinha nas inscrições. 

Voltei no dia seguinte. Falei primeiro com as funcionárias do SASP, o que já foi 

uma mudança de postura. Fui num dia em que a coordenadora não estava. Perguntei a 

elas se alguém fora se inscrever, mas disseram que ninguém havia aparecido. Fui então 

ao encontro dos alunos novamente. Ao vê-los, fiz o mesmo discurso do dia anterior. Um 

aluno pareceu se interessar, mas não o suficiente para se inscrever. Conclui esse dia de 

mobilização, mais uma vez cansada e desmotivada, pois parecia não conseguir um aluno 

sequer que se interessasse. Durante a semana fui outras vezes ao CEJA para mobilizar 

os estudantes. As coisas não foram muito diferentes dos dias anteriores. Todos os alunos 

me tratavam gentilmente, ouviam com atenção o que eu tinha a lhes dizer, no entanto, 

não se inscreviam na pesquisa. E assim se passaram alguns dias, e as inscrições não 

aconteceram. Não atribuo isso a uma suposta rejeição deles à pesquisa, e sim ao fato de 

como o ensino no CEJA se encontra estruturado. Apesar de na época estarem 

matriculados mais de dez mil alunos10, eles estão dispersos, pois não vem à escola nos 

mesmos horários. Além disso, talvez o convite não lhes tenha soado muito concreto, 

considerando que pesquisar não é uma atividade corriqueira para eles. 

Diante disso, resolvi não me voltar mais para os alunos. Hoje me pergunto: 

“Deveria ter insistido um pouco mais? Que estratégias, poderia ter usado num espaço 

onde a dispersão dos alunos é tão grande?” 

No que concerne à negociação com os professores, tudo ia bem, até que 

aconteceu um episódio desagradável entre mim e uma educadora deste estabelecimento 

de ensino. Algumas vezes tentei iniciar a pesquisa. Cheguei até a marcar uma data, no 

entanto, não estava conseguindo começar “de fato,” primeiro porque ainda estava 

organizando a infra-estrutura, e também porque um dos grupos não havia se constituído. 

Precisava de mais pessoas que aderissem à pesquisa para no caso de evasão, ainda 

contar com um número considerável de interessados. Quando finalmente acertei uma 

data, acordei com a coordenadora pedagógica os horários e elaborei os convites (anexo 

4), com a ajuda de Sandro Soares, um amigo que se dispôs a ser meu co-facilitador11 

                                                
10Fonte CEJA Professor Gilmar Maia, 2006. 
11Embora oficialmente, a figura do co-facilitador não esteja prevista, em algumas pesquisas sociopoéticas, 
por vezes, temos contado com a ajuda de colegas que exercem esse papel. 
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nessa pesquisa, fui ao CEJA para distribuí-los. Resolvi então esperar os (as) professores 

(as) que haviam se colocado para participar na sala da coordenação, uma vez que ao 

terminarem seus expedientes, passam para assinar o livro de ponto. Antes de chegarem, 

conversei com a coordenadora pedagógica e ela me disse estar magoada com 

determinados educadores, porque resolveu antecipar um dos encontros de planejamento, 

em virtude da proximidade do dia das eleições para presidente do Brasil e, na ocasião, 

fazer uma comemoração em homenagem ao dia do professor. Segundo ela, esta atitude 

gerou descontentamento, porque esses educadores discordaram da antecipação. Houve 

ainda um desentendimento entre as partes. Disse estar triste porque fez isso pensando 

em realizar uma comemoração para eles e foi mal interpretada. Ao ouvi-la, fiquei 

pensando por que ela me contava isso e também por que eu ouvia? 

Um pouco depois dessa nossa conversa, os educadores entraram na sala da 

coordenação. À medida que os encontrava, distribuía os convites. Foi então que uma 

das educadoras ao tomar o convite em suas mãos, me questionou o porquê de não 

termos começado as oficinas da pesquisa. Não esperou minha resposta, voltou seu olhar 

para coordenadora, mas continuou defronte a mim, e falou que não agüentava mais 

pessoas sem palavra. Ela falou que assim como seu pai, era uma pessoa que cumpria o 

que dizia. Seu rosto demonstrava raiva. Mantinha o tom de voz bem alto. Nesse 

momento, liguei o fato que a coordenadora havia me relatado com a atitude da 

professora. Percebi que não desejava dizer aquelas coisas para mim e sim para a 

coordenadora. Não a interferi. No final, senti que ela estava mais calma e tive a certeza 

de que havia usado minha presença para falar o que queria. Depois disso, ela recebeu o 

convite e ficamos de nos encontrar no dia combinado. Depois, recebi da diretora do 

CEJA um pedido de desculpas sobre o que havia ocorrido. Tranquilizei-a dizendo que 

estava tudo bem.  

O lado positivo desse incidente foi que me aproximei mais dos educadores, pude 

inclusive contar com a ajuda deles para formar o grupo-pesquisador do turno da manhã, 

porque ao chegar a data de iniciar a pesquisa, contava apenas com três docentes para o 

horário. Saí de sala em sala para chamar as outras pessoas que haviam se inscrito.  Elas 

não foram. Então, fui conversar com as três professoras que haviam se disponibilizado, 

dentre elas, a educadora do episódio mencionado atrás. Ela me contou que a diretora do 

CEJA tinha ido falar com ela sobre o que aconteceu entre nós e me pediu desculpas. 

Falei que não se preocupasse, pois percebi que a questão dela não era comigo. Numa 

atitude de altivez, ela me respondeu que não estava preocupada e que não se arrependia 
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do que fez porque foi a maneira que encontrou de falar da sua insatisfação para com a 

mudança de data do calendário deles, sem sofrer pressões. E numa atitude inesperada, 

confessou que estavam passando por um momento em que nada podiam falar, estavam 

com “mordaças na boca”, fato confirmado por outra colega sua que estava conosco. 

Achei muito forte o que me disseram, e vi que o clima não estava fácil. Tal confirmação 

me deixou um tanto inquieta, pois não pretendia mexer com “relações de poder”. 

Depois refleti sobre qual era a intenção delas ao me dizer isso. Por experiência em 

outras pesquisas, sei que as pessoas podem, consciente ou inconscientemente, usar os 

ouvidos de um (a) pesquisador (a) para expressarem seus não-ditos. Desabafei com 

minha orientadora que as relações de poder pareciam me perseguir, já que havia feito 

outros trabalhos e também me deparei com esse fenômeno. Cheguei até a achar que isso 

era uma “maldição foucaultiana”, já que ao ler Foucault (1995), se pode ter a sensação 

de que pelo fato dele afirmar que as relações de poder estão em todo lugar, às vezes dá a 

impressão de que não podemos escapar delas.  Desejava encontrar um caminho para 

fugir disso. 

 

Da oficina de experimentação no CEJA com os educadores 

Depois dos convites verbais, decidi realizar um momento vivencial com os 

docentes que denominei “oficina de experimentação”12. Falei dessa intenção com a 

professora Graça Vieira e ela disse que isso também poderia ser feito num dos sábados 

que eles se encontram para fazer seus estudos e quis apenas saber o tempo de que 

precisaria. Disse que uma hora e trinta minutos seria suficiente. Ela concordou. No dia 

combinado, realizamos a oficina. Eu e Sandro Soares tínhamos o desafio fazer um 

relaxamento para mais de cinqüenta pessoas, e ainda levá-las a experimentar duas 

técnicas sociopoéticas. Da realização do relaxamento à aplicação da primeira técnica 

tudo fluiu tranquilamente, entretanto, no momento de experimentar a segunda 

linguagem13, o clima se modificou. As pessoas ficaram mais agitadas ou mais à vontade 

do que esperava. Não conseguiam manter silêncio. Talvez tenham agido assim por 

terem estranhado a segunda técnica utilizada, uma vez que requeria o uso do teatro 

mudo. Com isso, senti mais dificuldade em fazer as pessoas me ouvirem para dizer 

                                                
12Uma oficina que realizei com as pessoas para que elas tivessem algumas noções de como funciona uma 
pesquisa sociopoética. 
13Aplicamos o teatro-imagem de Augusto Boal (1999), uma forma de teatro onde as pessoas são 
instigadas a produzirem imagens relacionadas a um tema, geralmente ligado às opressões, usando os seus 
próprios corpos. 
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como deveriam proceder. Esse momento foi meio caótico. Fiquei muito incomodada. 

Acho que foi a primeira vez que percebi que não tinha tranqüilidade em situações onde 

as pessoas ficam dispersas e fogem do meu controle. Procurei formas de encarar isto 

com mais serenidade, mas foi difícil. Felizmente, suponho que ninguém notou a minha 

ansiedade, pois consigo disfarçar bem nesses momentos. Como diz Caeiro, “o poeta é 

um fingidor”. Mas isso foi apenas a primeira “luta” que travei comigo mesma durante 

essa pesquisa. 

Depois dessa oficina, mais algumas pessoas se inscreveram para participar desta 

investigação e eu saí mais tranqüila por achar que a pesquisa iria mesmo se realizar.  

Ao agrupar as pessoas que se colocaram para serem co-pesquisadores, foram 

formados dois grupos. Um funcionou pela manhã, o outro à noite. Um contou com oito, 

e o outro com seis pessoas. Fiz quatro encontros de produção de dados, que 

aconteceram no horário de trabalho deles (as). O grupo da manhã teve a presença de 

uma aluna que veio para pesquisa a convite de sua professora que usou este espaço para 

que ela cumprisse um módulo da disciplina de artes, que ministra. Não cheguei a 

conversar com essa professora, ou com a aluna sobre as implicações desse ingresso 

atrelado a outros interesses.  Não o fiz devido ao receio que tive de perder a única aluna 

do CEJA que iria participar da investigação. Desde aquele tempo sabia que a 

participação dela nessas condições era questionável.    

 

Da mobilização aos professores e alunos do Educandário Santa Clara 

Um pouco mais tarde, fui ao Educandário Santa Clara, onde também pesquisei 

para fazer a divulgação da pesquisa um estabelecimento de ensino público estadual, que 

está localizado à Avenida João Pessoa, bairro Damas, em Fortaleza-ce. Diferentemente 

do CEJA, ele dispõe de ensino presencial, há aulas nos três turnos. Pela manhã e à tarde 

oferece ensino regular, e à noite funciona apenas com turmas de EJA. A decisão de 

pesquisar nesta escola se deu porque tinha a intenção de realizar um estudo que 

contemplasse diferentes modalidades de EJA e descobri que esse ofertava ensino 

presencial.  

Ao fazer uma visita a esse local, falei com a coordenadora pedagógica chamada 

Rosângela Santos sobre a possibilidade da investigação. Naquele momento, ela foi 

muito atenciosa comigo, gostou da idéia e se mostrou favorável. Aproveitando o nosso 

encontro para me perguntar se eu não conhecia alguém da UFC que pudesse dar um 

curso para os professores da escola sobre leitura e escrita. Segundo ela, os educadores 
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não gostavam de ler, o que estava tendo um efeito negativo nos seus modos de ensinar. 

Disse-me que ela mesma já havia tentado realizar o trabalho com os educadores, mas 

eles não demonstraram interesse, nem motivação. Apesar de buscar ajuda externa, senti 

que a visão que tinha destes profissionais não era positiva. Diante da demanda, respondi 

que iria averiguar, mas pensei que seria um tanto difícil porque precisava de uma pessoa 

que fizesse um trabalho voluntário, pois a escola não dispunha de dinheiro para pagar 

um profissional contratado. Cheguei até a pensar em oferecer ajuda, mas avaliei que não 

deveria “misturar” as coisas. Lembrei-me que estava ali para pesquisar. 

Depois disso, fui às salas de aula para convidar os alunos. Na escola 

,funcionavam as turmas de EJA pertencentes ao Ensino Fundamental, e também havia 

uma pertencente ao programa Tempo de Avançar14. Ao apresentar a proposta, os alunos 

fizeram muitas perguntas, principalmente onde e em que horário se realizaria. Disse-

lhes que seria na escola, no horário das aulas e que faríamos quatro encontros, pois já 

havia acordado com a coordenadora Rosângela.  

 

Da oficina de experimentação com os alunos do Educandário Santa Clara 

Depois, retornei para propor à professora Rosângela Santos a realização de uma 

oficina de experimentação15 com os alunos dessa escola. Ela se mostrou favorável e 

sugeriu que juntasse todas as turmas numa única sala e realizasse a oficina. No início, 

achei uma boa idéia. Após realizar a oficina, constatei que foi um equívoco pensar dessa 

maneira porque os alunos não escolheram participar deste momento, uma vez que não 

foram avisados com antecedência. Com a junção das turmas, tive um grupo muito 

extenso e composto por jovens que apresentavam rivalidades entre si.   

Iniciei com um relaxamento, mas havia alunos que demonstraram um nível de 

estranhamento tão elevado que não conseguiam permanecer de olhos fechados, ou ficar 

em silêncio. Outros ficaram na porta olhando. Insisti para que entrassem na sala, mas 

não vieram. Para mim, foi uma situação bastante incômoda, mesmo assim resolvi 

continuar. Na realidade, avaliei que esse dia foi meio caótico. Procurava uma forma de 

lidar com o caos, mas tudo escapava. Senti que teria um enorme desafio pela frente. 

                                                
14Um programa de ensino criado pelo governo do Estado Ceará para aligeirar a conclusão dos níveis de 
ensino fundamental e médio de jovens e adultos que estão fora de faixa. Quando fiz a divulgação não ia 
até lá, mas os alunos me chamaram para saber o que fazia e se eles também poderiam participar da 
pesquisa. 
15Nesse momento, contei com a colaboração da co-facilitadora Rebeca Alcântara, uma amiga que era 
mestranda do programa de pós-graduação da UFC, com larga experiência em pesquisa sociopoética. 
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Eu e Rebeca Alcântara pedimos para que eles (as) fizessem um trabalho de 

colagem, usando revistas velhas, para expressarem suas concepções sobre EJA.  Esse 

momento foi um pouco mais tranqüilo, mas na hora de fazerem a relação com o tema-

gerador muitos não quiseram falar. Talvez por timidez ou porque não soubessem como 

se posicionar naquele momento. Ficaram apenas sorrindo e/ou fazendo brincadeiras uns 

com os outros. Pouco opinaram acerca do trabalho realizado e quando se posicionavam 

diziam frases instituídas do tipo: “colocamos a figura de uma mulher grávida para dizer 

que não se devia engravidar cedo porque isso atrapalha os estudos”. Tiramos algumas 

fotos com eles (as). A câmera pareceu-lhes chamar muita atenção. Todos queriam ser 

fotografados e/ou tocar na máquina. Ao final, passei uma lista para ver quem havia se 

interessado em participar. Algumas pessoas colocaram seus nomes.  

Após essa oficina de experimentação, fiquei tão impactada com a reação dos 

alunos que só retornei ao Educandário Santa Clara mais de um mês depois. Por causa 

dessa distância de tempo, resolvi passar de sala em sala para reforçar o convite aos 

inscritos e convidar mais alunos e professores. No total, aproximadamente quinze 

estudantes se inscreveram, mas nenhum professor, aparentemente demonstrou interesse. 

Na realidade, notei que a participação dos educadores era problemática porque se algum 

deles se inscrevesse, teria de deixar suas aulas. 

Dessa vez, por razões alheias ao meu desejo, demorei aproximadamente um mês 

para retornar à escola. Lá chegando, constatei as pessoas que convidei para marcarmos a 

data do início dos nossos encontros. Devido a demora, alguns alunos achavam que não 

viria mais. Avaliei que esse afastamento não foi bom, pois deixou os (as) na expectativa 

de que a pesquisa acontecesse. De certa maneira, gerou uma dispersão. 

 Antes de ir às salas, conversei com Rosângela e informei que necessitaria de um 

espaço para realizar as oficinas. Na escola não havia nenhuma sala disponível no turno 

da noite. Todas estavam ocupadas no horário que marcamos as oficinas. Diante disso, 

perguntei se não poderíamos usar o pátio da escola. Apesar de ser um lugar que nos 

deixaria um tanto expostos, ao olhar dos outros e também não ser um espaço coberto, 

não tive outra opção. Por sorte, essa escola não adota intervalo. Dessa forma, haveria 

pessoas transitando em outro momento que não fosse o horário de entrada e saída de 

estudantes, com exceção de alguns alunos que vão à escola, mas não assistem às aulas. 

Ficou acordado que faríamos os encontros à noite, no horário de aula.  Para não 

atrapalhar o acompanhamento deles, sugeri que fizéssemos as oficinas em dias 

alternados. Acabamos fazendo-as com uma maior distância uma das outras. 
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Negociação do tema-gerador 

Após a formação dos grupos-pesquisadores, procedi à negociação do tema-

gerador da pesquisa. A expressão tema-gerador nasceu no âmbito da pedagogia do 

oprimido de Paulo Freire (1987). Naquele contexto, resultava de um longo processo de 

investigação, sendo usado para nortear a alfabetização dos adultos nos chamados 

círculos de cultura (FREIRE, 1987). Ao ser trazida para a sociopoética, essa prátic 

sofreu algumas modificações. a etapa se configura num momento de discussão do/a 

facilitador/a com aqueles que comporão o grupo-pesquisador, a fim de levantar as suas 

demandas de saber, ou melhor, seus temas de interesse. As formas usadas para se 

encaminhar esse momento são várias porque não existe uma receita. Sugere-se apenas 

que o facilitador avalie, junto aos co-pesquisadores, se o tema escolhido não é muito 

específico, ou global demais. O tema proposto tanto pode ser expresso por meio de uma 

pergunta, como através de uma expressão curta. No meu caso, levei um tema-gerador 

para submetê-lo à apreciação do grupo-pesquisador, pois já possuía um interesse prévio. 

Meu desejo era ver como os professores e estudantes conceituam a EJA para saber até 

que ponto os seus conceitos fogem da visão instituída. Propus que o tema gerador fosse 

EJA. 16Ao levá-lo para os três grupos-pesquisadores, ninguém manifestou resistências a 

ele, tampouco os co-pesquisadores propuseram outro. Diante disso, a pesquisa se 

realizou com o tema que levei. 

 

Da produção de dados 

Depois da etapa descrita, iniciei a produção de dados, a qual se dá através de 

oficinas e utilizando linguagens artísticas. Chama-se produção e não coleta de dados por 

se acreditar que numa pesquisa nada é coletado e sim produzido. Para iniciar esta etapa 

é necessário levar o grupo a experimentar alguma forma de relaxamento, o qual permite 

reduzir os fluxos de energia consciente, ou seja, o controle racional que muitas vezes 

dificulta o acesso ao imaginário, dimensão do ser humano tão fundamental à criação.  

O uso das linguagens artísticas é importante para oferecer a possibilidade de 

produzir conhecimento por meio de expressões que não privilegiam apenas a razão. 

Recorre-se também a elas porque se acredita que favoreçam acessar zonas pouco 

exploradas pela pesquisa científica, o que talvez aumente as chances de se produzir 

                                                
16Esse tema também foi uma sugestão de uma das professoras que participaram do meu primeiro exame 
de qualificação, pois antes tinha intenção de propor o tema minhas criações na EJA. Mesmo assim ainda 
realizei uma oficina usando-o como sub-tema.  
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conhecimentos novos. A expressão talvez indique que não temos como afirmar que o 

uso das linguagens artísticas garanta a emergência de conhecimentos novos. De forma 

muito simplificada, o que fazemos é levar os grupos a experimentarem linguagens 

diferentes daquelas a que estão acostumados. Depois analisamos as metáforas 

produzidas a partir desse estranhamento. 

Para esse momento, o método sociopoético possui linguagens em seu corpo 

teórico-metodológico, muitas das quais foram usadas como técnicas noutras 

investigações. Mas isso não impede que o (a) facilitador (a) possa fabricar suas próprias 

técnicas. Ao contrário, em muitos casos, isto é até incentivado, considerando que instiga 

o potencial inventivo dos facilitadores. Não se atribuí um caráter “milagroso” às 

técnicas artísticas. Por essa razão, a possibilidade de cada facilitador construí-las está 

sempre aberta. 

Para encaminhar a produção de dados, recorri a oito técnicas, das quais cinco 

delas foram criadas por mim. Inicialmente tive a intenção de usar apenas três, contudo, 

durante o andamento da pesquisa, principalmente acompanhando ao grupo de alunos, 

me fez ampliar esse número. Pois a cada dia que estive com eles, senti-me desafiada a 

criar técnicas que os estimulassem a produzir formas diferenciadas de pensar o tema 

investigado. Isso foi uma tarefa que me deu muito prazer, pois me fazia sentir 

exercitando minha criatividade. Apesar de ousar, em muitos momentos, o grupo de 

alunos apresentou dificuldades de se soltar e/ou fugir das visões instituídas de EJA. 

Admito que este processo me deixou ansiosa, uma vez que no próprio decorrer da 

pesquisa precisava rever as técnicas de pesquisa e/ou fabricar outras.  Reconheço que o 

contato com o grupo de alunos foi muito instrutivo para mim, pois  me tirou do “meu 

lugar”, pois me senti mais desafiada a criar estratégias que os ajudasse a formular novos 

pensamentos sobre o tema investigado. 

Dentre as técnicas17 que utilizei estão: caverna do dragão com Alice no país das 

maravilhas, as minhas criações na EJA, o labirinto da EJA, a produção do livro das 

nossas criações na EJA, o teatro-imagem foram usadas nos três grupos. A viagem 

imaginária para relacionar a EJA a uma comida, bebida, dança, música e história mítica 

usei apenas com os professores, e o programa de rádio fiz apenas com o grupo de 

alunos.  Todas elas serão descritas no momento em que narrarei como se deu o processo 

                                                
17 As técnicas caverna do dragão com Alice no país das maravilhas, minhas criações na EJA, a produção 
do livro das nossas criações na EJA e a viagem imaginária para relacionar a EJA a uma comida, bebida, 
dança, música e história mítica foram criadas por mim. 
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das oficinas, junto às suas respectivas análises, exceção feita ao teatro-imagem e ao 

programa de rádio que por não apresentarem poucas novidades foram analisadas, mas 

seus resultados não constam nesse material. 

No decorrer da pesquisa, cada grupo produziu os dados separadamente. Com os 

educadores, fiz nove oficinas, sendo uma de experimentação onde participaram todos e 

quatro oficinas com cada um dos grupos de educadores que compuseram os dois 

grupos-pesquisadores. Com os alunos fiz seis oficinas, sendo uma de experimentação, 

onde reuni estudantes de três turmas do colégio Santa Clara, e cinco oficinas após o 

grupo-pesquisador formado. Neste relatório, não trarei os resultados de apenas uma das 

técnicas, que foi a oficina de experimentação com os alunos. Resolvi não analisá-lo 

porque avaliei que eles não apresentam novidades acerca da EJA. Tal material está 

repleto de visões instituídas. Durante o percurso dessa investigação, muitas vezes, me 

perguntei se essa decisão não é questionável. Cheguei a conclusão que talvez sim. Mas 

resolvi assumir as conseqüências.  

Na condução dos grupos-pesquisadores do CEJA, não enfrentei muitas 

resistências por parte dos co-pesquisadores. Tive dificuldade apenas com o fato da 

coordenadora Graça Vieira ter dito que não participaria das oficinas e no momento de 

começá-las resolveu vir. Estranhei a mudança de decisão. Senti que sua presença 

modificaria o comportamento do grupo, inclusive o meu. Afinal, ela também é uma 

pessoa que ocupa uma posição de poder. Fiquei desconfiada de que ela queria se 

certificar o que faríamos. Mesmo que inicialmente tivesse essa intenção, percebi que no 

decorrer da pesquisa ela acabou se envolvendo bastante com a proposta da pesquisa. 

Ainda que ela tentado se comportar como uma participante comum, creio que sua 

presença acabou interferindo no andamento das oficinas. Uma prova disso é que no 

grupo que ela participou nenhum dos co-pesquisadores fez questionamentos ao núcleo 

gestor do qual ela fazia parte, ao contrário, do que ocorreu no grupo-pesquisador do 

turno da manhã. 

Outro episódio pouco fácil foi quando ao realizar uma técnica em que 

necessitavam vendar os olhos, a meu pedido, os educadores (as) ficaram fora da sala. 

Exatamente neste momento, a diretora veio saber o que estava acontecendo. Naquele 

momento, temi o que pensaria que estava fazendo com os educadores (as), mas tudo 

transcorreu tranquilamente. 

Com o grupo-pesquisador do Educandário Santa Clara as situações foram mais 

desafiadoras. Primeiro porque formei um grupo com pessoas de diferentes faixas 
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etárias. Depois porque não podia recorrer à escrita devido ao uso precário que muitos 

alunos faziam dela. Restou contar com a oralidade, mas essa também estava bastante 

podada, uma vez que eles demonstravam muita timidez para falar. Além disso, tive de 

enfrentar no grupo uma espécie de disputa que havia entre umas jovens para com uma 

co-pesquisadora, a qual era constantemente hostilizada por elas. Reconheço que não 

consegui intervir no sentido de barrar as ofensas veladas, direcionadas a essa moça. No 

primeiro caso, penso que investi mais na busca de formas de levar os alunos a soltarem 

“o verbo”. No segundo, deixei as ofensas correrem “muito frouxas” e hoje avalio que 

deveria ter sido mais incisiva.  Percebo que isso interferiu negativamente na produção 

de dados. 

 

Sobre as análises e experimentações dos dados 

Após a produção e análise de dados pelos co-pesquisadores, prosseguimos à 

análise de dados da investigação. Para esse momento, a sociopoética propõe que o (a) 

facilitador (a) realize algumas análises e experimentações com o material produzido na 

pesquisa. Nesse momento, produz-se a análise plástica, a classificatória, a surreal, a 

filosófica e o estudo transversal. De modo resumido, a análise plástica consiste em fazer 

uma leitura plástica (desenho, escultura em argila). É um exercício mais livre porque 

enfoca mais as dimensões intuitiva e subjetiva do (a) pesquisador (a). Na análise 

classificatória, trata-se de classificar os dados para identificar as categorias produzidas 

pelos co-pesquisadores, procurando formular categorias com as palavras e expressões 

presentes nos dados, buscando não objetivá-los no momento de se fazer os cruzamentos. 

Para isso, procura-se identificar no pensamento coletivo se há convergências, 

divergências, oposições e ambigüidades.  

No estudo transversal, o (a) facilitador (a) retoma os dados para identificar os 

conceitos e confetos produzidos pelo grupo no decorrer da pesquisa.  Geralmente, 

tomamos esse material e com ele redigimos um texto usando gêneros textuais 

diferentes. Para elaborar os textos transversais desta pesquisa, além dos conceitos e 

confetos, tomei também vários pedaços de pensamentos dos co-pesquisadores. Isso 

significa que todos os textos foram escritos usando frases inteiras, verbalizadas pelos 

co-pesquisadores.   

Com o intuito de produzir estranhamento, na análise surreal busca-se inverter a 

lógica de pensamento do grupo. Finalmente, a filosófica consiste na elaboração de 

reflexões dos dados a partir de referenciais teóricos. É importante deixar claro que a 
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classificatória, o estudo transversal e a análise filosófica são produções imprescindíveis 

a um trabalho sociopoético. A realização da plástica e da surreal dependerá da 

necessidade que o (a) facilitador (a) sentir de efetuar outras leituras com as produções 

do grupo. 

A ansiedade foi um sentimento constante durante a pesquisa, e em especial, 

durante a fase de análise de dados, ela se manifestou fortemente, me deixando inclusive 

paralisada em alguns momentos. Penso que isso aconteceu porque me dei conta que 

dispunha de um material extenso para analisar. Comecei a contabilizar o tempo que 

tinha para fazê-lo. Os trechos do meu diário de campo18 retratam “um pouco das 

angústias” que experimentei durante esse período: 

 

[...] durante toda a realização dessa investigação para minha tristeza o nível de 
ansiedade tem crescido muito. O que sinto é puramente idiota, pois são coisas 
que sei que vou conseguir fazer, mas tenho medo de que alguma coisa aconteça 
e eu não as realize. Durante a elaboração do projeto desta pesquisa, fiquei 
ansiosa se ia ou não conseguir fazê-lo, principalmente se iria criar técnicas 
interessantes para desenvolver junto aos meus co-pesquisadores. Com o tempo, 
as idéias foram fluindo e as tais técnicas também. Logo em seguida, veio a 
realização das oficinas. Tive medo que os grupos-pesquisadores não viessem ou 
não gostassem das oficinas e fossem embora. Preocupação totalmente 
despropositada, pois fiz três grupos e a evasão correu dentro do nível da 
normalidade. Depois, vieram as análises para fazer. Antes de começar, adoeci 
profundamente. Após um tempo consegui me recuperar e comecei a analisar 
meu material de pesquisa. Dei-me conta que era coisa demais. Às vezes tinha a 
impressão de que não ia acabar nunca. Meu maior medo: não concluir o 
doutorado no prazo exigido pelo programa de pós- graduação. Mesmo com essa 
sensação, fui fazendo. Quando chegou o momento dos estudos transversais, tive 
medo de novo, pois essa parte do método exige muita capacidade de invenção 
com o material produzido, tive de exercitar esse lado. Apesar das dores, tive 
muitos momentos de prazer quando criava uma nova linguagem para formatar 
os dados (Diário de campo, 2008). 

  
Mesmo assim avancei nas análises, e a cada técnica concluída era invadida por 

um sentimento de felicidade por sentir que caminhava. Quando a ansiedade aparecia 

sentia-me muito impotente.   

 
Hoje como muitos dos dias desde que iniciei minha pesquisa de doutorado é um 
dia de ansiedade. Aliás, essa foi uma descoberta que minha pesquisa me 
proporcionou saber de mim. Quer saber, tem sido uma descoberta muito 
dolorosa porque agora percebo que toda vez que estou para realizar algum 
trabalho a ansiedade toma conta de mim. Adoeço até. Dá um nó na garganta, dor 
nas costas, falta-me o ar, sinto palpitações, dor pré-cárdica, tontura e enjôos. É 
horrível sentir essas coisas. Pois me dá uma estupenda impotência, não consigo 
me fixar nas coisas do cotidiano. Perco tempo e assim sinto-me mais ansiosa 
ainda. Já fiz uma porção de coisas para amenizar esse sofrimento: fui à 

                                                
18Do que escrevi de diário, selecionei o que considerei mais relevante para este trabalho.  
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neurologista, ao iridologista19, caminho, corro e faço alongamentos. São coisas 
que melhoram, mas não tem resolvido de todo o meu problema, principalmente 
se deixo a adrenalina tomar conta de mim.  Nessas horas, meu lado racional se 
revela com toda sua força. Acho que dentre em breve vou me aconselhar com 
algum religioso (Diário de campo, 2009). 

 

Por várias vezes, refleti sobre a relação que estabeleci com esse trabalho: 

Tenho pensado muito sobre o porquê, mesmo já sendo iniciada na sociopoética, 
escolhi fazer uma pesquisa tão extensa. Isso encerrou uma verdadeira dificuldade 
para organizar o material. Apresentá-lo na forma de um texto legível e 
minimamente interessante para que for lê-lo foi um grande desafio. Foram horas, 
dias e dias e até meses que levei para ensaiar a produção desse texto. E se o faço 
agora é porque não há mais jeito. O tempo urge e transformou-se no meu maior 
inimigo. São muitas dúvidas e também as cobranças institucionais que me 
sobrevêm à cabeça. E aí me sinto travada. Quero fazer as coisas certinhas demais. E 
nesse perfeccionismo, acabo não fazendo nada.  Sinto vontade de soltura! Queria 
tanto ser como o casal de bem–te-vis que pousam de frente da janela de minha sala 
todos os dias para comer ou beber a água que vaza pelo sangradouro da caixa 
d’água do vizinho. Ou quem sabe os pássaros que sobrevoam a lagoa onde faço 
minhas caminhadas diárias. É uma simplicidade! Isso está me parecendo muito 
sintomático. Quero ser pássaro. Quero voar? E por que não vôo? Por que não 
consigo ser simples como eles? Por que não penso que esta tese é simplesmente 
algo que vai sair das minhas entranhas para entrar no mundo do computador, das 
folhas de papel e que depois que todo o meu processo passar, esse texto vai ficar lá 
largado numa biblioteca empoeirada, sempre à espera de algum leitor interessado 
em ler o que uma pessoa produziu ao longo de quase cinco anos de trabalho. Leitor 
este que sequer se dará conta de como esse trabalho foi escrito: perpassado por 
muita emoção e desejo, mas também por  ansiedade e cansaço. É cansativo mesmo 
e, no meu caso, acabo na maioria das vezes me impondo  tantas privações, tudo em 
nome desse trabalho. Por quê? Uma resposta mais fácil seria a obtenção do 
almejado título de doutora. Talvez. Mas acho que a resposta está implicada em 
outras questões. Acho que tem muito mais a ver com a pessoa que me tornei: muita 
exigente e severa demais comigo mesma. Sinto que preciso me dar uma trégua. Ser 
simples. Eis o meu propósito daqui em diante! Dizer as coisas sem tanto pensar. 
Para mim é uma tarefa difícil. Não. É um grande e enorme desafio.  Mulher 
capricorniana sempre tão acostumada aos pés no chão (Diário de campo, 2008). 

 

Para concluir essa pesquisa, precisei mesmo “tirar meus pés do chão” e “voar” 

para bem distante de Fortaleza. Fiz uma viagem para o exterior para arejar a cabeça. 

Este passeio valeu a pena! 

Na pesquisa sociopoética há ainda a contra-análise, que é o momento em que o 

(a) pesquisador (a) oficial marca um encontro com o grupo-pesquisador para apresentar, 

discutir, complementar e até rever suas análises. A contra-análise já está sendo 

providenciada, mas seus resultados não constarão aqui devido não haver mais tempo 

para que este seja publicado. Por fim, o grupo pode combinar de fazer uma socialização 

da pesquisa para um público da forma como desejar (GAUTHIER, 1999b). Na defesa 

desta tese, realizamos uma socialização com alguns dos membros dos grupos-
                                                
19Especialista que consulta seus pacientes analisando a íris. 
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pesquisadores de professores que participaram deste momento e tiveram a oportunidade 

de dizerem o que significou esta pesquisa para eles.  

No capítulo a seguir, retomarei os resultados obtidos com a oficina de 

experimentação realizada com os professores. Nele, trarei a análise classificatória com 

suas respectivas categorias e estudo transversal, bem como as categorias e confetos 

criados pelos educadores  
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CAPÍTULO II 

TÉCNICA VIAGEM IMAGINÁRIA USANDO COMIDA, BEBIDA, DANÇA, 

MÚSICA E HISTÓRIA MÍTICA PARA RELACIONAR COM A EJA 

Nesta seção, consta a descrição da viagem imaginária, da análise 

classificatória e do estudo transversal dos dados produzidos através desta técnica. Vale 

ressaltar que estes resultados são fruto de uma oficina de experimentação realizada com 

todos os educadores do CEJA. 

 

Descrição da técnica da viagem imaginária para relacionar a EJA com uma 

comida, bebida, dança, música e história mítica 

Este material foi produzido após um relaxamento feito com todos sentados e de 

olhos fechados, onde instigava os participantes da oficina a tomarem consciência de 

seus corpos, ou seja, fixarem suas atenções em todas as partes de seus corpos. Neste 

primeiro momento, houve certa resistência por parte de algumas pessoas que não 

acatavam meus pedidos para permanecer de olhos fechados. Mesmo assim, ia durante o 

relaxamento justificando a importância de se entregar àquela atividade, ainda que 

parecesse estranha.  Em seguida, conduzi o grupo a uma viagem imaginária a um lugar 

desconhecido, levando-os (as) a imaginarem uma comida, uma bebida, uma dança, uma 

música e uma história mítica. Depois, pedi para fazerem a seguinte relação: se a EJA 

fosse uma música composta por você como seria essa música, que nome você daria a 

essa música? De forma semelhante, fiz com o restante dos outros elementos. Ao 

retornarem da viagem, pedi para que escolhessem um, escrevessem as metáforas e os 

sentidos que criaram e relacionassem à EJA.   

 A idéia de aplicar essa técnica se deu pretendia levar os grupos relacionarem à 

EJA a elementos que eles não estão acostumados a ver essa prática educativa associada, 

para então ver se a partir desse estranhamento, eles produziam ou não novos conceitos 

acerca dessa modalidade.  
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Fotos do processo da técnica viagem imaginária para relacionar a EJA com uma 

comida, bebida, dança, música e história mítica 

 

          
 

Análise classificatória da técnica viagem imaginária para relacionar a EJA com 

uma comida, bebida, dança, música e história mítica 

CATEGORIAS: 

CARACTERÍSTICAS E AMBIENTES DO LUGAR  

1-Leveza 

Lugar puro, tranqüilo, harmonioso, alegre. 

Prazeroso, leve, simples, muito simples20.  

2-lugar: Bonito, cheio de verde, de casas antigas. 

Nome: EJA-Melhorando. 

3-Um lugar desconhecido, de início pouco confuso, falta de aceitação entre 

comandantes e comandados. O ambiente físico muito bom. O trabalho em si tranqüilo, 

porém as pessoas precisam se soltar mais, serem mais verdadeiras, se aceitarem mais 

etc. 

4-O lugar que imaginei foi uma praia bem bonita com ondas que iam e voltavam, numa 

paz e tranqüilidade inigualável. E assim eu via a Educação de Jovens e adultos. 

5-Um lugar belo 

Por mim sentir bem está no CEJA o tempo todo. 

                                                
20Sublinhado pelo (a) educador (a). 
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6-Gira-mundoUm turbilhão onde todos os perdidos encontram-se sob o mesmo 

panorama. 

7- Lugar- montanha gelada, inóspita. 

8-Lugar- mar- a onda de pessoas que vem e vai à procura de conhecimento. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA CARACTERÍSTICAS E AMBIENTES DO 

LUGAR 

1 diverge de 2, pois enquanto 1 enfatiza características do domínio das sensações que se 

sente no lugar (puro, harmonioso, alegre, prazeroso, leve e muito simples), 2 destaca 

aspectos relacionados à estética do ambiente, tais como: bonito, cheio de verde e casas 

antigas.  

 

1 e 3 divergem porque em 1, a palavra ‘tranqüilo’ se refere ao lugar, enquanto em 3, o 

que é visto como tranqüilo é o trabalho. 

 

1 e 4 divergem porque apesar de ambos caracterizarem o lugar como tranqüilo, em 1, 

não se especifica qual foi o lugar imaginado, já em 4, o ambiente é uma praia que 

apresenta uma tranqüilidade inigualável. 

 

2 e 4 divergem porque apesar dos dois nomearam o lugar como sendo bonito, um não 

está especificado, mas o outro está.  Em 2, o lugar é bonito, cheio de verde e casas 

antigas. Já em 4, o lugar é uma praia bonita com ondas que vão e vêm numa 

tranqüilidade inigualável. 

 

2 e 5 divergem. Apesar de ambos falarem de lugares considerados belos, eles se referem 

a ambientes diferentes. Em 2, o espaço que é bonito, cheio de verde e casas antigas não 

é nomeado. Já em 5, se fala de um lugar belo, que é o CEJA. 

 

3 e 6 divergem porque 3 fala de pessoas que em estão em posições desiguais, enquanto 

em 6, a desigualdade parece inexistir.  

 

3 e 8 divergem porque, em 3, se fala de um ambiente onde as pessoas precisam se 

aceitar e também se soltarem mais. Já em 8, as pessoas que estão no lugar-mar parecem 
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estar soltas, pois se encontram em movimento, como ondas, indo e vindo à procura de 

conhecimento. 

 

4 e 8 divergem. Apesar de ambos falarem do mar, em 4, as ondas que vão e vem numa 

paz e tranqüilidade inigualável são o mar e a EJA. Já em 8, a onda do mar representa as 

pessoas que vão e voltam à procura de conhecimento. 

 

6 diverge de 1 e 4 porque 6 fala de um turbilhão, movimento forte e giratório, onde 

todos os perdidos se encontram sob o mesmo patamar. Já os outros dois falam de 

ambientes tranqüilos. 

 

7 diverge de todos por apresentar um lugar diferente, uma montanha gelada e não 

hospitaleira. 

 

2-LIBERDADE-AUTONOMIA 

1-LIBERDADE 

Sugere: 

Maturidade- saber o que quer 

Bem estar 

Gostar de estar lá (todos os envolvidos) 

Lugar agradável 

2- [...] para muitos dos adultos que decidem estudar a experiência torna-se por demais 

desafiadora e solitária. De repente tem que tomar decisões que exige um alto grau de 

autonomia. Sentem cansaço e medo de não conseguir vencer cada etapa da escalada “da 

montanha”. 

 

CRUZAMENTOS DE LIBERDADE-AUTONOMIA 

1 e 2 divergem, pois embora ambos se remetam à autonomia, em 1, se diz que liberdade 

requer que se saiba o que se almeja, bem-estar e lugar agradável. Já em 2, se diz que o 

exercício da autonomia para àqueles decidem voltar a estudar gera medo e cansaço. 

  

3- VERDADEIROS OBJETIVOS DA EJA 

1-Grandeza 
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O elo da palavra grandeza com a educação de jovens e adultos transportou-me a uma 

das essências do ser humano. Grandeza de ensinar, grandeza de aprender, grandeza da 

troca, grandeza da alma. Ensinar é proporcionar ao outro crescimento e nesta 

aprendizagem trocar saberes. O aluno da EJA vem buscar e o professor e a escola 

oferece o que este aluno busca. Isto para mim é grandeza, crescimento de homens e 

seres humanos. 

2. Reflexão 

Refletir os objetivos do nosso trabalho para conseguirmos chegar aos verdadeiros 

objetivos do EJA. 

3- Música 

O desenvolvimento da educação de jovens e adultos dando oportunidade aquelas 

pessoas que viviam no anonimato, sem oportunidade de vida.  

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA OS OBJETIVOS DA EJA 

1 e 2 convergem no que tange às idéias essencialistas que inspiram. Em 1, se diz que o 

elo da palavra grandeza com a EJA conduz a uma das essências do ser humano, que é 

grandeza de ensinar, de aprender, já em 2, se deseja refletir sobre os objetivos do 

trabalho, pois se acredita que isso conduzirá à chegada aos verdadeiros objetivos da 

EJA. 

 

1 e 3 convergem porque 1 fala de uma EJA-grandeza que proporciona crescimento ao 

outro, que possui professores e escola que ofertam o que os alunos buscam. Em 3, se 

fala de uma EJA que dá oportunidade àqueles que vivem no anonimato. 

 

4-EJA-DIVERSIDADE/JUNÇÃO 

1. EJA: DIVERSIDADE INFINITA  

Melhoria de vida, trabalho, conhecimentos diversos, sonhos, valorização, valores, 

procura, encontro com o saber. OCEANO: Junção do todo. 

2- A bebida dos sabores 

Uma pitada- sal 

Um pouco- azedo limão 

Uma colher- açúcar 

Um copo- água 

Mexe bem e saboreei 
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A dança dos apressados 

3-[Lugar melhorando] Com a EJA: Tem que ter o novo, mas preservando muito do que 

é antigo, como deve ser em educação (também).  

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA EJA DIVERSIDADE  

1 e 2 divergem no que se refere aos ingredientes da mescla da EJA. Enquanto em 1, a 

mistura da EJA-diversidade infinita leva ingredientes como: trabalho, valores, melhoria 

de vida, conhecimentos diversos, em 2, a mistura é composta por sal, limão, açúcar e 

água. 

 

1 e 3 divergem porque enquanto em 1, a EJA é diversidade infinita. Em 3, se acredita 

que essa prática educativa é algo que deve ter o novo, mas preservando antigo.  

 

4- MUSICALIDADE 

1- MUSICALIDADE 

Gostaria que a EJA tivesse uma sonoridade mais suave, mais saudável....? Que os 

acontecimentos do dia a dia fluíssem com mais espontaneidade.  

2- A MÚSICA 

[...] gosto muito de ouvir boa música, ela faz bem a alma e reflete em todo nosso ser. 

Aplicaria aqui no CEJA, trazendo com ela, mais paz, amor, harmonia, amizade. 

3. A MÚSICA- A VIDA É BELA 

A música encanta a vida das pessoas, que não gosta de música, acredito que se 

pudéssemos trabalhar sempre com música com nossos alunos eles aprenderiam mais 

rápido, e se tornaria um método atraente não cansativo para eles.  

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA MUSICALIDADE 

1 e 2 divergem porque em 1, se deseja que a EJA tenha uma sonoridade mais suave e 

saudável, ou seja, que os acontecimentos do cotidiano fluíssem com mais 

espontaneidade, já em 2, se almeja aplicar a música nas aulas no CEJA, pois se acredita 

que ela traria mais paz, amor, harmonia e amizade. 

 

1 e 3 divergem porque em 1, se acredita que com a EJA-musicalidade os 

acontecimentos do dia a dia fluíram de uma forma mais espontânea, já em 3, se fala da 

eficiência da música enquanto método: se os professores ensinassem aos alunos usando 
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músicas, eles aprenderiam mais. Além disso, se tornaria um método não cansativo para 

eles. 

 

2 e 3 convergem no que concerne à opinião sobre os efeitos da música na vida das 

pessoas. Em 2, se diz que a música faz bem a alma e reflete em todo o nosso ser, já em 

3, se acredita que ela encanta às nossas vidas. 

 

Estudo transversal da técnica viagem imaginária para relacionar a EJA com uma 

comida, bebida, dança, música e história mítica 

 

CARTA AO MINISTRO DA EDUCAÇÃO 

Caro senhor ministro da educação, 

Vimos por meio desta, lhe dar ciência sobre algumas descobertas que um grupo 

de arqueólogos fez numa cidade da região Nordeste do Brasil sobre a EJA. Este grupo 

escavava em busca de objetos que indicassem a presença de antigas civilizações naquela 

região e o que encontrou foram vários tipos de EJA. Elas eram praticadas por um povo 

que viveu há muitos anos atrás naquele local.  

Foram encontradas: a EJA-reflexão, prática educativa que ajudava a pensar sobre 

os objetivos do trabalho que faziam; a EJA-diversidade infinita porque, dentre outras 

coisas, era composta por melhoria de vida, trabalho, conhecimentos diversos, sonhos, 

valorização, valores, procura, encontro com o saber. Enfim, era um verdadeiro oceano, 

pois era a junção do todo. Vimos a EJA-melhorando, que é um lugar onde sempre 

tinha o novo, mas preservando muito do que é antigo, como deve ser em educação e a 

EJA- bebida dos sabores, que é composta dos seguintes ingredientes: uma pitada- sal; 

um pouco de azedo do limão; uma colher de açúcar; um copo d’água.  

Descobriu-se também que tal povo praticava a EJA-praia bem bonita com ondas 

que vão e vêm numa paz e tranqüilidade inigualável; a EJA-leveza, lugar puro, 

tranqüilo, harmonioso, alegre, prazeroso, leve, simples, muito simples e EJA-lugar 

bonito, cheio de verde e de casas antigas.  Tinha ainda o CEJA-lugar belo. Inclusive 

para muitos, sentir- se bem é estar nesta escola o tempo todo. Apesar deste ambiente 

físico muito bom, o trabalho em si tranqüilo, as pessoas precisavam se soltar mais, 

serem mais verdadeiras, se aceitarem mais, pois se observava uma espécie de falta de 

aceitação entre comandantes e comandados. Este tipo de EJA convivia ao mesmo com a 
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EJA-gira-mundo, que é um turbilhão, ambiente onde todos os perdidos se encontram 

sob o mesmo panorama.  

Entre esse povo se acreditava que ensinar era proporcionar ao outro crescimento 

e, nesta aprendizagem, trocar saberes. O aluno de EJA vinha buscar, e o professor e a 

escola ofereciam o que ele buscava. Isto era EJA-grandeza, crescimento de homens e 

seres humanos. Nessa direção, o desenvolvimento da educação de jovens e adultos dava 

oportunidade às pessoas que viviam no anonimato, sem oportunidade de vida. Mas o 

desconforto também estava presente. A EJA-montanha, por exemplo era inóspita e 

gelada para muitos dos adultos que decidiam estudar, já que essa experiência tornava-se 

por demais desafiadora e solitária. De repente tinham que tomar decisões que exigiam 

um alto grau de autonomia. Diante deste cenário, muitos dos seus sujeitos sentiam 

cansaço e medo de não conseguirem vencer cada etapa da “escalada da montanha”, 

pondo em risco dessa forma os seus processos de autonomização. Um dos caminhos 

para atingi-lo era a EJA-liberdade, a qual sugeria maturidade- saber o que se queria- 

bem estar, gostar de estar lá (todos os envolvidos) e, sobretudo, lugar agradável. 

O uso dos sentidos também eram aguçados através da EJA-musicalidade, a qual 

possuía uma sonoridade mais suave, fazendo com que os acontecimentos do dia a dia 

fluíssem com mais espontaneidade.  Dessa forma ela encantava a vida das pessoas que 

não gostavam de música. Muitos dos educadores que atuavam nesse campo acreditavam 

que ao trabalharem com música, os alunos aprenderiam mais rápido. Além disso, era 

um método atraente e não cansativo. É sabido que ouvir boa música faz bem a alma e 

reflete em todo nosso ser. No CEJA, ela era aplicada trazendo mais paz, amor, harmonia 

e amizade. 

Diante disso, gostaríamos de pedir a vossa excelência que divulgue tais 

descobertas, pois elas acenam para a existência de novas possibilidades para a EJA.  

Certos de que seremos atendidos, desde já agradecemos. 

 

Atenciosamente. 

Os educadores da EJA 

 
 
 
 
 
 

 



55 
 

CAPÍTULO III 

TÉCNICA CAVERNA DO DRAGÃO COM ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS 

 

Para criar esta técnica me inspirei num desenho animado que se chama “caverna 

do dragão”. Esse desenho possui uma linguagem mítica, talvez mais ocidentalizada, 

nem por isso deixa de ser interessante, tendo em vista que reflete o pensamento de um 

mundo regido pelo encantamento. O desenho foi originado de um Role Playing Game 

(RPG), surgido nos Estados Unidos, nos anos 80, fazendo muito sucesso por lá. Depois 

de ganhar fama nesse país, o jogo se transformou em desenho animado, sendo composto 

por 27 episódios. Nos anos 90, a Rede Globo passou a exibi-los durante as manhãs num 

programa infantil (2009). Ainda nessa época, tive a oportunidade de assistir ao desenho 

e, naquela ocasião, recordo que gostei muito. O desenho possui um roteiro simples, em 

relação a grandes produções como Harry Potter, talvez nem seja muito original. Apesar 

disso, é capaz de prender a atenção de um adulto que não tenha o hábito de assistir 

desenhos animados, assim como eu.   

O desenho conta a história de seis crianças que saem para passear num parque de 

diversões, e eles resolvem entrar num brinquedo chamado caverna do dragão. A partir 

daí, são transportados para um mundo bem diferente do seu, cheio de bruxas, dragões e 

muita magia. Ao se verem perdidos nesse mundo, encontram um senhor velhinho e 

muito pequeno, chamado mestre dos magos, o qual se revelará como um aliado deles 

durante todas as histórias21. Pois se proporá a ajudá-los a encontrar o caminho de volta 

para casa. Em troca, eles lhe ajudam a combater o vingador, um personagem que vive 

atrapalhando a vida de quase todos os moradores desse mundo. Além disso, ele está 

imbuído do desejo de acumular poderes que possam lhe favorecer a destruir o mestre 

dos magos, a quem considera seu grande inimigo. Para ajudar às crianças a se 

defenderem dos perigos desse mundo, o mago dá a cada uma delas, uma arma que 

possui poderes mágicos.  

Ao transformar esse desenho numa técnica de pesquisa, resolvi criar uma forma 

de relaxamento que incluiu uma viagem pelo mundo da caverna do dragão. Contudo, 

tentei reduzir ao máximo as idéias que possam lhes induzir a um pensamento já pronto, 

substituindo as afirmações por perguntas acerca de como se sentem e do que vêem nesse 

                                                
21Mesmo se tratando de uma história fictícia, resolvi escrever história com “h” por concordar com a 
historiadora piauiense, Cecília Nunes (2005) que as histórias que criamos fazem parte da História com 
maiúsculas. Daí recusar a convenção lingüística que faz uma separação entre as histórias e estórias, 
considerando as segundas menos reais que as primeiras.  
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mundo. A idéia da viagem foi levar cada membro do grupo-pesquisador a se colocar no 

lugar daquelas crianças, levando-os a se imaginarem habitando um mundo regido pelo 

encantamento. Cada episódio do desenho caverna do dragão se encerra sempre depois 

de uma dura escolha que eles têm que fazer entre ficar naquele mundo ou voltarem para 

o seu.  

No caso dessa pesquisa, a viagem foi interrompida no momento em que os co-

pesquisadores receberem as armas do mago. Ao retornarem, cada um foi convidado a 

desenhar a arma recebida, dar um nome a ela e dizer qual a relação da mesma com a 

EJA. 

Esta técnica também foi construída usando alguns elementos de “Alice no país 

da Maravilhas,” obra do escritor Lewis Carroll (2002) que conta a história de uma 

menina que ao correr atrás de seu coelho, cai num buraco que dá acesso a outro mundo. 

Lá ela vive uma série de aventuras e experimenta diversas identidades.  

 

Descrição da técnica caverna do dragão com Alice no país das maravilhas 

Ao iniciar a oficina, pedi para todos ficarem de pé. Nessa posição, fiz alguns 

alongamentos que usavam, principalmente os braços e as pernas. Os movimentos eram 

simples. Em pé, cada um abria as pernas, unia as duas mãos para esticá-las para o lado 

direito. Depois para o esquerdo, para cima, para baixo e para trás. Durante essa sessão 

de exercícios corporais, o grupo ia fazendo o mesmo que eu. Após isso, solicitei para 

que os (as) co-pesquisadores (as) deitassem nos colchonetes, já estendidos no chão, e 

fechassem os olhos. Pedi também para que todos fizessem silêncio. Solicitei que 

prestassem atenção a suas respirações. Nesse momento, orientei aos co-pesquisadores 

que ficassem atentos aos seus movimentos de inspiração e expiração. Conduzi-os a 

brincarem com a entrada e saída de ar das narinas, solicitando que alternassem 

movimentos de encher e esvaziar os pulmões de ar. A partir daí, iniciei com eles uma 

viagem imaginária. O ponto de partida foi um campo verde, extenso e composto de 

muitas plantas. Quando todos se encontravam nesse campo, sugeri que, de repente, 

aparecia uma bola de cor alaranjada. Eis que a bola começou a vagar pelo espaço do 

campo mencionado. Nessa situação, cada um foi conduzido a persegui-la.  

Durante essa perseguição, os co-pesquisadores caíram num buraco. O buraco era 

muito profundo. Por isso, eles demoraram a chegar em terra firme. Ao invés de tocar o 

solo rapidamente, foram incitados por mim, a se imaginarem flutuando nessa sua 

passagem pelo buraco. Enquanto faziam essa travessia, iam me ouvindo perguntar como 
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se sentiam nesse buraco? Há algo nas paredes do buraco? Em caso, afirmativo, o que 

era? Ou melhor, o que viam? Depois de flutuarem por todo o trajeto, os co-

pesquisadores foram conduzidos ao chão.  

Ao deixarem o buraco para trás, aportaram num mundo desconhecido, ou seja, 

um lugar completamente estranho. Perguntei como é esse lugar? O que há nele? Depois 

de dar um tempo para que cada um formulasse essas imagens em seus pensamentos, 

sugeri que andassem por aquele mundo. Nessa caminhada, se depararam com dois 

animais gigantescos lutando. Indaguei que animais são esses? Qual o seu sentimento 

diante disso e o que você faz? Eis que exatamente nessa hora, surgiram armas mágicas 

nas mãos de cada um. Mais uma vez instiguei-os: que arma é essa? Qual o seu formato? 

Como é que ela apareceu? E o que você faz com ela? Os co-pesquisadores foram 

convidados a fazer o caminho inverso, passando por todos os lugares antes trilhados, até 

retornar ao local de onde haviam partido. Pedi-lhes para abrirem os olhos.  

Solicitei que desenhassem a arma mágica que receberam, criando um símbolo e 

um nome para ela. Além disso, o grupo-pesquisador também foi desafiado a responder a 

seguinte questão: se essa arma que eu criei fosse a Educação de Jovens e Adultos como 

ela seria? Depois de redigirem escritos sobre o que pensavam, foram convidados a falar 

das sensações da viagem imaginária e socializar o que haviam produzido entre eles. 

Nesse momento, trouxeram elementos que os escritos não revelaram, ampliando os 

dados da técnica. Finalmente, realizei apenas com os grupos-pesquisadores de 

professores22 a análise na perspectiva dos co-pesquisadores. Para isso, solicitei que cada 

um dos participantes tomasse o desenho da arma de um dos colegas para analisá-lo. 

Minha intenção ao aplicar esta técnica, foi fazer com que os co-pesquisadores se 

imaginassem num mundo regido pela magia (e não pela razão), bem como se 

colocassem no lugar da menina Alice, isto é, como alguém que perde e ganha 

identidades. 

 

 

 

 

 

                                                
22Não pedi para o grupo de alunos analisar as produções plásticas uns dos outros porque como este grupo 
era muito maior que os dos professores não deu tempo de efetuar essa etapa. 
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Fotos da produção plástica da técnica caverna do dragão com Alice no país da 

maravilhas do grupo pesquisador-CEJA manhã 

 

 
 

Análise classificatória da técnica caverna do dragão com o grupo de professores do 

CEJA manhã 

CATEGORIAS: 

EXPERIÊNCIA DA VIAGEM 

1.Edineuda- [PARTE ORALIZADA] [...]eu queria falar só um pouquinho sobre a 

experiência[...]. Teve um momento que achei muito especial. Foi o momento que depois 

da descida pelo buraco, nós fomos levados para um local. Eu achei muito especial, 

porque eu cheguei num local, [...], que parecia assim uma comunidade primitiva, uma 

comunidade indígena e era muito interessante. [...] Eu fiquei escondida atrás de uma 

árvore, observando como aquelas pessoas se comunicavam, como elas interagiam [...] 

eles tinham uma linguagem toda especial. Eles se comunicavam muito assim com o 

corpo, através da dança.  

 



59 
 

2-Imeuda- [PARTE ORALIZADA] [...] eu vou falar um pouquinho da experiência da 

viagem [porque disse estar com a síndrome do pensamento acelerado][...] eu ficava o 

tempo todo indo e voltando, quando ela [Rosiliede] disse: ‘viaja’. Aí ela não disse de 

quê. Então eu pensei numa bola flutuante e já comecei a viajar. Aí eu pensei onde é que 

eu vou? Aí eu fui viajando Amazônia, os rios.... Aí ela [Rosileide] falou assim pára no 

local. Como foi o local que tu disseste? Deserto, no campo. Aí eu disse: ‘meu deus, 

onde é que tem um campo aqui? Deve ter sido algum (...), encontro algum 

desmatamento aqui, eu vou parar (risos) que a floresta está muito devastada. Aí eu 

parei, mas ela não estava como eu queria. Aí eu fui e disse: ‘não, vou me transportar 

daqui, rapidamente, eu vou pra outro lugar, porque ela tinha tanto pedaço de pau que 

num dava pra ser aquele campo que eu imaginei, aí eu voltei, [...] vocês num já viram 

aqui na novela, num sei qual delas, passa assim umas imagens assim bonita de uns 

campos, de umas serras. [...]. Aí eu acho bonito, e fiquei lá naquele campo assim, com 

aquela relva assim verdinha. Aí eu me senti muito bem. Aí de repente, ela [Rosilede] vai 

diz assim: ‘vai prum buraco’ (risos de todos). [...]. Aí eu disse: ‘que buraco é esse?’ Ela 

disse: ‘O buraco é profundo.’ Aí eu me lembrei, passei assim de repente para um 

cacimbão. Sabe [...] aqueles cacimbão de seca, em pleno verão[...]? Aí eu desci no 

cacimbão. Aí ela disse: ‘veja o que é que tem nas paredes.’ Aí eu disse; ‘meu deus, o 

que é que tem nessas parede?’ Tijolo. Deve ser uns sapinhos [...]. [...] Sim, antes tava na 

bola, a bola amarela que te envolvia e tudo, e a bola volta pra ser sua companheira lá no 

buraco, e aí a bola lá descendo, aquela bola alaranjada descendo [...] Ah, o animal 

brigando. [...] Nesses dois animais, mas no buraco, a gente saiu no mundo mágico, 

diferente. A gente foi pelo buraco que nós saímos nesse mundo lá, e, de repente, era 

tudo diferente. Encontramos dois animais, mas eu não consegui identificar mais do que 

dois cachorros, sabe! Eu não conseguia ver um animal diferente. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA EXPERIÊNCIA DA VIAGEM 

1 e 2 divergem porque 1 se detém em falar de um lugar especial por onde passou 

durante a viagem imaginária, que foi uma comunidade primitiva, onde as pessoas se 

comunicavam com o corpo, já 2, fala dos diversos lugares por onde passou durante a 

viagem imaginária: Amazônia, rios, floresta devastada, campo bonito, cacimbão e 

mundo mágico onde havia dois cachorros brigando. 
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SENTIMENTOS/ATITUDE DIANTE DA BRIGA DOS ANIMAIS 

 

1. Josenir- [PARTE ORALIZADA][...] [diante dos animais gigantescos] eu me senti 

muito pequena diante de tanta coisa, mas aí eu disse: ‘Eu tenho que me superar. Eu 

tenho que arranjar uma forma pra controlar esses animais. Eu não vou puder lutar contra 

eles. ’.  

2-Eulina- [PARTE ORALIZADA] [...] o meu cajado, ele saía raios, eu consegui fazer 

os animais[que lutavam] se afastarem com ele, quando eu apontei, eles se separaram e 

foram embora com os raios, com a energia do meu cajado. 

3-.Fátima- [PARTE ORALIZADA][...] quando eu vi os animais [...] eu consegui 

separar o gato e o cachorro com a espada, mas sem maltratar nenhum. 

4. Edineuda- [PARTE ORALIZADA] [...] quando os animais apareceram, eu fiquei me 

perguntando por que eles estavam brigando?[...] Eu queria entender qual era o móvel 

daquela luta deles, daquela atitude. [...]. [Ao criar a arma] Então, eu me senti assim uma 

verdadeira, sei lá o quê, deusa. 

5. Imeuda- [PARTE ORALIZADA] [atitude diante da briga dos dois cachorros] [...] Aí 

eu pensei, eu disse, não: vou pensar nesse aqui [na arma chiqueirador] porque aí eu bato 

nos dois cachorros e eles vão se separar... 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA SENTIMENTOS ATITUDE DIANTE DA 

BRIGA DOS ANIMAIS 

1 e 3 divergem porque enquanto 1 diz que via dois animais gigantescos lutando, 3 

revela que seus animais eram apenas um cachorro e um gato. 

 

1 e 4 divergem porque 1 queria era encontrar uma forma de controlar os animais que 

lutavam, já 4 desejava entender porque os animais estavam brigando. Divergem também 

porque 1 diz que se sentiu pequena diante da briga dos animais. Já 4 declara ter se 

sentido uma verdadeira deusa quando criou a arma. 

 

2 e 3 convergem porque ambas conseguem fazer os animais se separarem com as suas 

armas. 
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5 diverge de 2 e 3 porque enquanto 5, tomou a atitude de separar os dois cachorros 

batendo neles, 2 conseguiu separar só com a energia do seu cajado. Já 3 usou a espada 

para separá-los, mas não maltratou nenhum. 

 

SIGNIFICADO/FUNÇÃO DAS ARMAS 

1- Javan- [PARTE ORALIZADA] Mas (...) o vazio tem um significado. [...] dessa arma 

partisse uma coisa que a gente identificasse o nome. É um vazio. Um nada. Um (...) sem 

nada.  

2-Edineuda-[PARTE ORALIZADA] [...] ‘eu vou criar [uma arma] que vai atingir a 

consciência desses seres [animais] pra que eles descubram isso. [...], [porque estavam 

brigando]. 

3- Eulina- Seria guia, força, perseverança, respeito, ajuda... Afastaria ditaduras e 

preconceitos. [PARTE ORALIZADA] Aí eu gostei de botar assim colorido, que é pra 

dizer que ele brilha, que ele têm força, e o cajado do equilíbrio porque eu me senti 

equilibrada na hora que ele chegou na minha mão. Eu senti mais segurança na hora você 

[Rosileide] falou: ‘imagine uma arma’, a primeira coisa que veio foi uma vara, um 

cajado[...]. Então, eu achei que ele [cajado] significou equilíbrio. [...] E eu também 

pensei que esse cajado, além de trazer muitas coisas boas, ele também poderia afastar do 

CEJA ditaduras e preconceitos.  

4- Auxiliadora- Esta espada seria um símbolo de luta para conquistas, lutas [aparece 

riscado], combate ao desânimo, vencimento de obstáculos, ultrapassar barreiras, 

batalhas por futuros melhores.   

5-Fátima- A minha espada é porque [...] a minha vida é uma batalha [...] Porque faz 

trinta anos que tinha parado de estudar. Aí graças ao meu amigo Javan, a Maria do 

Carmo que eu trabalho no colégio que eles ensinam. [...] Eu batalhava, eu esperava por 

dias melhores, queria um emprego, no qual graças a deus, eu consegui. Mas aí com a 

força dele e da Maria do Carmo, eu vim parar aqui e graças a deus, estou muito bem, 

estou gostando e acredito que estou me evoluindo um pouco. Então eu acredito que a 

espada serviu pra me trazer até aqui nessa batalha, e eu vou vencer, se deus quiser.  

6- Imeuda- Ele [chiqueirador] teria a função de atrair as pessoas para retornar seus 

estudos, pois sua ponta é mágica, oportunizando a todos que por motivos “na maioria 

social” perderam o trem da vida ficando em alguma estação. [PARTE ESCRITA][...] o 

chiqueirador: ele é um pau de madeira aqui, um cacetinho que tem um couro na ponta, 
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um chicote grande pra bater nos animais. Aí, [..] eu disse, não: ‘vou pensar nesse aqui 

porque aí eu bato nos dois cachorros e eles vão se separar’.  

7- Josenir- (solução/saída/remédio) Porque a porção mágica de minha invenção seria 

como uma solução para transformar o cidadão. [PARTE ORALIZADA] [...] Eu 

imaginei essa arma assim como se fosse na realidade um arco e flecha teria o quê? Uma 

injeção. Eu coloquei: tranqüilizador de ânimos. Justamente pra quê? Eles [animais] 

eram ferozes, eu tinha que arranjar uma forma de tranqüilizar e que reinasse a paz ali, e 

daí eu coloquei essa porção mágica. Eu coloquei aqui. O que significaria? Solução, 

saída e remédio. E nessa injeção de ânimo, nesse tranqüilizador de ânimo, essa porção 

mágica, eu atirava e conseguia injetar essa porção nos animais, e ao contrário, eles se 

transformariam em algo de muito bom, eles começariam a ver o outro lado da vida, sem 

a violência, sem a briga [...]. Então, eu coloquei assim: por que eu fiz isso? Por que eu 

disse que a minha tranqüilizadora de ânimo, ela poderia trazer solução, saída e remédio? 

Porque a porção mágica da minha invenção seria como a solução que transforma. 

Transforma quem? O cidadão.  

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA SIGNIFICADO E FUNÇÃO DAS ARMAS  

1 e 2 divergem quanto ao significado atribuído às armas. 1 diz que quando acordou da 

viagem não conseguiu pensar em nada. Daí porque a sua arma se chamou vazio.  Já 2 

diz que resolveu criar uma arma que tivesse a função de atingir a consciência dos 

animais para que eles descobrissem porque estavam brigando. 

 

3 e 4 divergem no que tange ao significado de suas armas. Em 3, a arma representou 

guia, força, perseverança, respeito, ajuda, equilíbrio e segurança. Afastaria ditaduras e 

preconceitos, já em 4, a espada seria símbolo de luta para conquistas, combate ao 

desânimo, vencimento de obstáculos e instrumento para ultrapassar barreiras por futuros 

melhores.  

 

3 e 5 divergem porque para 3 o cajado significou segurança, equilíbrio e força, já para 5, 

a co-pesquisadora representa sua batalha para voltar a estudar e conseguir um emprego. 

 

3 e 7 divergem porque para 3 a arma representa equilíbrio, força e segurança. Já em 7, a 

arma tranqüilizadora de ânimos foi criada com intuito de tranqüilizar e fazer reinar a paz 

entre os animais que brigavam. Daí trazer a solução/saída e remédio para transformar os 



63 
 

animais que lutavam em algo de bom, fazendo-os ver o outro lado da vida sem a 

violência. 

 

4 e 5 divergem porque apesar de ambos se remeterem à palavra batalha, não a 

conceberam do modo jeito. Para 2, ela está associada a batalhas por futuros melhores, 

sem especificação do futuro de quem se fala. Já em 3, a batalha é a da vida da co-

pesquisadora. 

 

4 e 7 divergem quanto ao sentido que atribuem às palavras ânimos e desânimo. 

Enquanto a primeira deseja combater o desânimo, a segunda quer tranqüilizar os 

ânimos. 

 

6 é ambíguo, pois o chiqueirador acumula funções contraditórias entre si: atração e 

separação. Num primeiro momento, ele atrai as pessoas para os estudos. Já noutro 

momento, ele serviu para separar os animais que lutavam. 

 

CEJA/EJA 

1-Javan- Se o vazio fosse a educação de jovens e adultos ele seria a esfera de 

receptividade, o amálgama da criação.  

2-Edineuda- A educação de jovens e adultos seria um movimento propulsor de novas 

descobertas e novas linguagens. [PARTE ORALIZADA] [...]. Eu acho que no CEJA, a 

gente trabalha muito isso, essa questão da busca, dessa consciência do ser, quem sou, do 

saber caminhar com essa consciência..  

3- Eulina- E no CEJA, ele [cajado] seria um guia, uma força, ele poderia significar guia, 

é o que nós somos: professores, escola... 

4- Fátima- O CEJA em relação à espada, seria um ambiente de brigas e violências. 

5- Imeuda- [...] eu coloquei [...] essa pontinha assim douradinha ela é como se ela fosse 

uma coisa mágica, que ela puxasse, que chamasse [...] que eu imaginei que ele seria a 

oportunidade de alguém [...] que ficou na estação da vida parado por conta do trem que 

prosseguiu e ele ficou, motivos que nós sabemos que são “N”, motivos sociais, motivos 

familiares, e aí parou na vida, não deu continuidade ou nem começou seus estudos, e o 

CEJA é essa oportunidade, que aí ele veio abrir essa oportunidade. Sabemos nós que 

temos muitas falhas, muita coisa assim é para melhorar, mas eu acho que é uma 

oportunidade que tem pra resgatar sua cidadania [...]. 
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6-Josenir- E quando eu reportei isso pra CEJA foi isso que eu senti, que a minha 

máquina [...] com a minha imaginação, ela é capaz de realmente transformar o aluno 

que vem aqui. É essa injeção de ânimo. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA CEJA/EJA 

1 e 2 divergem porque atribuem sentidos diferentes à EJA. Em 1, a EJA é esfera de 

receptividade e amálgama da criação.  Em 2, é um movimento que impulsiona novas 

descobertas e linguagens... 

 

2, 3, 4, 5 e 6 divergem entre si quanto aos sentidos que atribuem ao CEJA. Em 2, o 

CEJA é um lugar, onde se trabalha a busca da consciência do ser, do quem sou e do 

saber caminhar com consciência. Em 3, é força e guia. Em 4, é um ambiente de brigas e 

violências. Em 5, é a oportunidade de alguém que ficou parou de estudar recebe para 

resgatar a sua cidadania. Finalmente em 6, o CEJA é uma injeção de ânimo, pois capaz 

de transformar o aluno que vai lá. 

 

O QUE O ALUNO BUSCA NO CEJA 

1-Eulina- [...] força – que é o que o aluno busca quando vem pra cá [...]; perseverança- o 

aluno que vem pra cá precisa de perseverança –[...]; o respeito que ele busca como 

cidadão, como ser humano, [...].[...]. E a ajuda, acho que é ajuda mútua  

2- Imeuda- [...] quando ele[aluno] busca esse certificado, mas ele também busca esse 

ânimo, esse dizer nosso: ‘que você é capaz, que você vai em frente e que depende muito 

de você essa qualidade,[...].’  

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O QUE O ALUNO BUSCA NO CEJA 

 1 e 2 convergem porque em 1, o aluno vem para o CEJA buscar força, perseverança, o 

respeito como cidadão e ser humano e ajuda mútua. Já em 2, o aluno busca ânimo no 

professor. 

 

O QUE NÓS TEMOS QUE DAR AOS ALUNOS 

 

1-Eulina- [...] e o que nós [professores] temos que passar [força] pra ele [aluno] 

também, e também nós, como professores, temos que renovar nossas forças para 
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podermos dar forças a quem vem buscar [...] nós temos que dar essa força e esse 

incentivo pra ele não desistir  porque as dificuldades são inúmeras[...] que haja esse 

respeito entre ele e também entre nós, escola, pra que a gente possa transmitir esse 

respeito, e também, sermos respeitados profissionalmente.[...]. Eu vejo os dois lados. 

[...] quando você ensina, você aprende, o professor está o tempo todo aprendendo. 

2- Imeuda- [...] e resta também cada um de nós [professores] fazer também a nossa parte 

[...][no que se refere a busca de ânimo dos alunos nos professores]. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O QUE NÓS PROFESSORES TEMOS 

QUE DAR AOS ALUNOS 

1 e 2 são divergentes porque 1 acredita que o professor deve passar forças para os 

alunos e também renovarem as suas. Devem dar incentivo aos alunos para eles não 

desistirem diante das dificuldades. Além disso, diz que deve haver respeito entre eles 

para que possam transmiti-lo. Já 2 fala apenas do ânimo que os professores devem dar 

aos alunos. 

 

Estudo transversal da técnica caverna do dragão mais Alice no país das 

maravilhas com o grupo de professores CEJA- manhã 

 

CRIANDO UM MUNDO ENTRE A CAVERNA DO DRAGÃO E ALICE NO 

PAÍS DAS MARAVILHAS 

Um grupo de pessoas recebeu um convite para fazer uma viagem para um lugar 

desconhecido. Mesmo sem saber a trajetória que teriam que percorrer, nem o que iriam 

enfrentar, todos aceitaram. No dia marcado, compareceram ao local da partida. Todos 

embarcaram no mesmo dia e hora. O percurso incluía a passagem por um campo e um 

buraco. Só então se chegaria ao mundo desconhecido. No entanto, só ficaram sabendo 

que passariam por tais lugares no decorrer da viagem. Apenas foi dito que a maneira de 

chegarem, eles é quem decidiriam. Cada um criou a sua própria trilha. Quando 

retornaram, trouxeram notícias de diversos lugares por onde passaram. Alguns locais 

nunca tínhamos ouvido falar.    

Uma das viajantes passou por um lugar especial. Foi no momento em que depois 

da descida pelo buraco, foram levados para um local que parecia uma comunidade 

primitiva, isto é, uma comunidade indígena. Ficou escondida atrás de uma árvore, 

observando como aquelas pessoas se comunicavam. Enfim, como interagiam. Elas 
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tinham uma linguagem especial. Comunicavam-se com o corpo, ou seja, através da 

dança.  

Houve gente que, para chegar ao destino final da viagem, passou por muitos 

outros lugares, ficando difícil se deter a um. Não deu também para saber que tipo de 

transporte viajariam, porque a instrutora da viagem  não disse de que deveriam viajar. 

Uma das viajantes pensou numa bola flutuante e começou a viajar. Perguntou-se “onde 

é que eu vou?” Começou a viajar pela Amazônia e seus rios. Depois pediu para parar 

num local que parecia um deserto, mas era um campo. Pensou: ‘meu Deus, onde é que 

tem um campo aqui? Desejou encontrar algum lugar para parar. Achou que a floresta 

estava muito devastada. Então, viu que o lugar não estava como queria. Pensou assim: 

vou para outro lugar, porque tinha muitos pedaços de pau que não dava para ficar 

naquele campo. Imaginou as imagens de uma novela de TV, onde havia muita mata e 

foi para uma relva verdinha. Sentiu-se muito bem.  

A organizadora da viagem orientou para irem para um buraco. A viajante 

imaginou que buraco era esse. O buraco é profundo. Lembrou então, de um cacimbão 

de seca, em pleno verão. Desceu no mesmo. A organizadora da viagem pediu para ver o 

que é que havia nas paredes.’ Ela imaginou que deveria haver tijolo e uns sapinhos.  

Mas antes havia uma bola amarela que envolvia tudo e depois ela volta para ser 

companheira dos viajantes no buraco. Ela sai lá descendo.  Depois de passar pelo 

buraco, os viajantes caem num mundo mágico e diferente.  

Ao chegar ao destino final, os viajantes se depararam com uma situação 

inusitada. Visualizaram dois animais lutando. Viram surgir armas mágicas em suas 

mãos. Tais acontecimentos despertaram sentimentos e atitudes diferenciadas. Apesar de 

todos terem relatado haver visto animais, a espécie deles era diferente.  

Uns estavam atrás de uma moita nesse campo, e o que viam lutando eram dois 

animais gigantescos.  Sentiam-se pequenos diante de tanta coisa. Mas aí pensaram: 

‘Temos que nos superar. Temos que arranjar uma forma para controlar esses animais.  Não 

vamos puder lutar contra eles. Somos pequenos.”  

Outros viajantes não viram animal grandioso,  

“[...] os nossos animais [...] eram um gato e cachorro lutando [...]. Mas quando a arma 
apareceu em nossas mãos  [...] conseguimos  separar o gato e o cachorro com a 
espada, mas sem maltratar nenhum”. 
 

 “[...] identificar mais do que dois cachorros. [porque] não conseguíamos ver 
um animal diferente.” 
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Outros demonstraram uma atitude de indagação diante dos animais.  

“[...] quando os animais apareceram, ficamos nos perguntando por que eles estavam 
brigando? Por que? Queríamos entender qual era o móvel daquela luta deles, daquela 
atitude. [...]. [Ao criarem a arma] Então,nos sentimos  assim uma verdadeira, sei lá o 
quê, deusa.” 
 
Ao invés de ficar apenas na indagação, uma das passageiras percebeu a arma que 

tinha nas mãos era um cajado. Resolveu, então mirá-lo para os animais “quando eu 

apontei, eles se separaram e foram embora com os raios, com a energia do meu 

cajado.” 

A passageira mencionada não pode resolver a situação tão pacificamente quanto 

à sua colega. Precisou bater nos bichos para separá-los. Eram dois cachorros que 

estavam brigando porque cada um estava defendendo um espaço. Então, pensou:“vou 

pensar nesse aqui [no chiqueirador] porque aí eu bato nos dois cachorros e eles vão se 

separar.” 

Depois de vivenciarem essa experiência, os viajantes tiveram de retornar. Como 

bagagem, as únicas coisas que trouxeram foram as lembranças da experiência e as 

armas mágicas.  Chegando novamente ao nosso mundo, descobriram que cada uma das 

armas possuía funções. Ao apresentarem-nas, algo surpreendente aconteceu. A maioria 

delas contraria o que convencionalmente se entende por arma, pois possuem funções 

diferentes da estabelecida, pois quase todas possuem fins pacíficos. 

 Dentre elas, há uma arma que atingiu a consciência desses seres que lutavam 

para que eles descobrissem por que brigavam. Por essa razão, serve para que a gente 

saiba exatamente por que caminha, para onde vai, o sentido das coisas. 

Encontramos também duas espadas. A EJA-espada é símbolo de luta para 

conquistas, combate ao desânimo, vencimento de obstáculos, ultrapassagem de 

barreiras, batalhas por futuros melhores. Essa questão da luta e da batalha tem a ver com 

o fato de em tudo haver obstáculo e desânimo. A outra EJA-espada também está 

relacionada à batalha. Sua função possui ligação com a batalha de vida.  No CEJA, a 

EJA-espada é um ambiente de brigas e violências.” 

Entre as armas há também a EJA-cajado. Mas ela não é uma arma comum. 

Chama-se o cajado do equilíbrio, porque equilibra uma pessoa quando ela está na sua 

mão. Serve para ser guia e força. Funciona como perseverança. Dá respeito e ajuda. 

Além disso, afasta ditaduras e preconceitos.  No CEJA, a EJA-cajado é guia e força. Os 

professores e a escola são força. É isso que o aluno busca quando vem para o CEJA. Ela 



68 
 

é também perseverança, pois o aluno que vem para esta escola, precisa disso.  O aluno 

também busca respeito como cidadão e ser humano e ajuda mútua. 

Na bagagem dos viajantes encontramos também uma arma, cujo formato é de 

arco e da flecha. Ao invés dos papéis convencionais, a EJA-tranqüilizadora de 

ânimos traz a solução, saída e remédio porque a porção mágica dessa invenção é como 

a solução que transforma o cidadão. Sentimos que esta máquina é capaz de transformar 

o aluno que vem para o CEJA, pois é uma injeção de ânimo. 

A EJA-vazio é a esfera de receptividade e o amálgama da criação. Lugar onde 

cada um está propenso a desenvolver seu eu e seu conhecimento.  

Sendo a EJA um moto-perceptor, é um movimento propulsor de novas 

descobertas e novas linguagens, pois os sujeitos que a compõem carregam em si 

experiências múltiplas e complexas e por isso necessitam de novas formas de 

comunicação. No CEJA, trabalha-se muito a busca da consciência do ser e do saber 

caminhar com essa consciência. 

A EJA-chiqueirador é a oportunidade de alguém que ficou na estação da vida 

parado por conta do “trem da vida” que prosseguiu, isto é não deu continuidade ou não 

começou seus estudos. O CEJA é essa oportunidade.  Sabemos nós que temos muitas 

falhas. Há muita coisa para melhorar, mas é ele uma oportunidade para resgatar a 

cidadania do aluno. Muitos dizem que o CEJA não proporciona um certificado com 

qualidade. Mas quando o aluno vai para esta escola, não está à procura apenas de um 

certificado. Ele também busca esse ânimo nos educadores.  
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Fotos da produção plástica da técnica caverna do dragão com Alice no país da 

maravilhas do grupo- pesquisador-CEJA- noturno 

  

Análise classificatória dos resultados da técnica caverna do dragão mais Alice no 

país da maravilhas dos professores do CEJA- noturno 

CATEGORIAS: 

SENSAÇÕES DOS AMBIENTES IMAGINADOS 

1-Auxiliadora-[...] eu tenho medo de buraco, de profundidade. Eu tava contando pra ela 

quando eu me imaginei caindo num túnel, eu imaginei uma coisa bem rasa, eu não quis 

cair assim, mas foi me dando um medo e eu não cheguei, o meu buraco era rasinho, 

engraçado, eu não sei porquê. [...] o meu pulo foi bem ali pertinho. [...]. Eu tenho medo 

de ambientes fechados demais, eu ando de elevador, mas quando eu vou sozinha um 

andar muito alto, eu não gosto. 

2- Carmem- [...] Aí desci no túnel, naquela hora flutuando, [...], como se fosse uma flor, 

uma folha que ia caindo, quando eu cheguei lá embaixo tinha um jardim com essas 

flores naturais bem colorida, bem bonita, e era o futuro. 
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CRUZAMENTOS DA CATEGORIA SENSAÇÕES DOS AMBIENTES IMAGINADOS 

1 e 2 se opõem porque 1 reconhece que imaginou um buraco bem rasinho, uma vez que 

tem medo de ambientes muito fechados, já 2, diz que desceu num túnel flutuando como 

se fosse uma flor ou até mesmo uma folha caindo. 

 

PENSAMENTOS ACERCA DO BICHO 

1- Karmem- [...] ela disse que eu tinha uma arma mágica e eu estava na frente de uma 

coisa que estava precisando de salvação. [...] e (...) porque na realidade o meu, o que eu 

estava pra falar era um monstro, um bicho que se transformava [...] que dava muito 

medo. 

2- Graça- [...] quando cheguei lá nesse local [da viagem imaginária], depois que eu saí 

do buraco, eu vi um besouro cascudo enorme, emborcado com aspecto assim 

desesperador, doido pra alguém que salvasse, desvirasse que ele sempre faz isso, esse 

besouro. [...] E eu ia mesmo era pra matar, sabe! Só que quando eu cheguei perto 

(risos), resolvi apertar esse taco e saiu um jato dourado... 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA PENSAMENTOS ACERCA DO BICHO 

1 e 2 convergem porque ambos acreditam estar diante de uma situação que necessitava 

de salvação. Além disso, as duas co-pesquisadoras descrevem seus bichos como sendo 

animais que davam medo. 

 

APARECIMENTO DA ARMA E A QUE VEIO 

PARTE ORALIZADA 

1-Karmem- Aí essa arma aparece, mas eu não consegui reproduzir o que ela era na 

minha mão, porque ela não tinha uma forma bem definida, quando eu fui passar pra aí 

[papel], foi que eu fiz assim, mas ela era uma coisa que se transformava e quando esse 

jato saía, ele parecia mais o jato aqui da Gracinha, porque assim ele saía como um raio 

de limpeza, o ambiente ficou totalmente diferente, iluminado e [...] Mas essa arma aqui 

não era uma arma, era um instrumento que veio pra transformar aquele negócio lá e 

quando eu voltei pra ela, percorrendo o lugar que eu saí, ele vinha também 

transformando tudo, até o campo foi transformado e eu ainda cheguei aqui na sala com 

ela.[...] Aí quando ele passa, ele passa saindo tudo isso, o que a gente tem vontade assim 

que todo mundo partilhe, que é essa esperança de uma vida melhor, muito amor, muita 
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paz, muita limpeza ética, sabe assim dignidade,  coisas assim que todos nós precisamos. 

Eu acho assim que como raio de purificação, de limpeza [que a arma funcionou] 

2- Graça Vieira 

PARTE ESCRITA 

Esta arma dá  VIDA23: ativa, energiza, revigora... 

PARTE ORALIZADA 

[...] E eu corri com isso, que na hora eu considerei um taco de baseball. Eu achei 

parecido, bem colorido. [...] E foi como se esse jato dourado desse vida ao besouro, ele 

desvirou, criou vida e saiu todo feliz. Dei vida ao besouro, aí eu chamei lançador de 

energia vital, porque deu vida ao bicho. 

3-Auxiliadora Coelho- [..] quando eu tentei desenhar a flor, a rosa [a arma], em todo 

desenho que eu faço, eu procuro colocar a base, eu acho assim que uma casa tem que 

ter, como é que a gente fala?  [alguém diz: o alicerce]. É. [...] Aí eu tentei ali rabiscar, 

mas na realidade, eu gosto que tudo tenha assim uma base pra poder se equilibrar, pra 

poder se sustentar em pé [...] 

4- Carmem: (...) o meu [a arma] surgiu assim quando eu entrei aqui, sempre quando eu 

entro, eu acho àquelas rosas, (...) aquele colorido [...] Aí eu fui desenhei a arma, 

parecido com aquela rosa ali [flores naturais do jardim que era o futuro] que foi o que 

começou a me inspirar. Foi assim que surgiu o desenho da arma, (...) foi desde a hora 

que eu cheguei. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA APARECIMETO DA ARMA E A QUE VEIO 

1 e 2 divergem, pois enquanto 1 diz que quando a arma passa, traz esperança de vida 

melhor, muito amor, paz, limpeza ética e dignidade, já a arma de 2 dá vida, ativa, 

energiza e revigora.   

 

1 e 3 divergem porque enquanto o raio de esperança funciona como raio de limpeza, a 

arma da paz dá entender que a sua função está mais ligada à construção de uma base 

para se sustentar em pé, ou seja, se equilibrar.  

 

                                                
23  A expressão acima foi sublinhada pela co-pesquisadora. 
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1 e 4 se opõem porque enquanto 1diz que quando a arma surgiu em sua mão, não tinha 

uma forma bem definida, em 4 sua arma surgiu desde a hora em que chegou na sala, ou 

seja, desde o início já sabia que ia desenhar uma flor. 

 

2 e 3 divergem por enfocarem funções diferentes para suas respectivas armas. Em 2, a 

função da arma é dar vida, ativar, já em 3, é ter uma base para poder se sustentar e se 

equilibrar em pé. 

 

EJA/CEJA TRANSFORMAÇÃO 

1-Karmem 

PARTE ESCRITA 

Se o CEJA fosse um raio de esperança (minha arma), o ensino-aprendizagem passaria 

por uma limpeza de qualificação, amor, paz e principalmente se encheria de esperança 

para um futuro melhor, significativo, ético e promissor.  

2-Graça 

PARTE ESCRITA 

A EJA seria uma energia que traz VIDA, rejuvenesce os mais velhos e dá esperança de 

vida melhor para os mais jovens.  

PARTE ORALIZADA 

Depois quando você resolveu transformar a arma em EJA, eu fiquei pensando, meu 

Deus quantos besouros cascudos chegam aqui. Eles chegam aqui ricos de 

aprendizagens, mas eles não sabem transformar isso. Eles não têm a sensibilidade de 

aplicar, eles chegam com muita sabedoria. 

3-Carmem 

PARTE ESCRITA 

O CEJA seria abençoado por Deus para transformar a sociedade mais justa e feliz. 

Arma da paz  

 

CRUZAMENTO DA CATEGORIA EJA-CEJA TRANSFORMAÇÃO 

1 e 2 divergem porque ambos atribuem sentidos diferentes à palavra esperança. 

Enquanto em 1, se o CEJA fosse um raio de esperança, o ensino-aprendizagem se 

encheria de esperança para um futuro melhor, isto é, uma vida melhor, sem especificar 

para quem. Já em 2, se a EJA fosse um lançador de energia vital seria uma energia que 

dá esperança de vida melhor para os mais jovens. Ambos também divergem quanto à 
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idéia de transformação. Em 1, a arma raio de esperança surge transformando tudo. Já 

em 2, a idéia de transformação é relacionada às aprendizagens que os alunos não sabem 

transformar. 

 

2 diverge de 3. Ao falar do laçador de energia vital, 2 quer mostrar que é uma arma que, 

por si só, rejuvenesce os mais velhos e dá esperança de vida para os mais jovens. Com 

isso se distancia do conceito produzido por 3 porque aí se deseja enfocar que se sendo a 

EJA arma da paz, o CEJA é abençoado por Deus, transformando dessa maneira a 

sociedade mais justa e feliz. 

 

1 e 3 divergem quanto ao entendimento da palavra transformação. Enquanto em 1, o 

raio de esperança transforma tudo, ou seja, espalha esperança de uma vida melhor para 

todos, traz muito amor, paz e limpeza ética, se configurando dessa maneira como um 

raio de purificação; em 3, com o CEJA abençoado por Deus, ocorre a transformação da 

sociedade mais justa e feliz. 

 

DESEJOS DE UMA/UM EJA/CEJA COM PAZ, AMOR, ACOLHIMENTO E 

AUTO-ESTIMA 

1-Carmem 

PARTE ESCRITA 

O EJA seria maravilhoso, pois onde há paz, há amor, integração, melhor aprendizado.  

2-Auxiliadora  

PARTE ESCRITA 

Aumentar a auto-estima e mostrar para eles o quanto são capazes e que podem 

concretizar seus objetivos aqui no CEJA.  Memórias positivas. Resgatar o saber para 

aplicar aqui no CEJA e concluir seus objetivos. 

3-Beth- PARTE ESCRITA 

[...] Que cada um de nós procurasse ser um profissional que transmitisse confiança, 

levantasse a auto-estima dos nossos alunos. Trabalhasse com amor e dedicação, fazendo 

tudo pra que haja melhora. 

PARTE ORALIZADA 

[...]não sei se é porque eu tenho uma ansiedade muito grande dentro de mim de desejar 

a paz, ta entendendo? Eu sinto assim uma vontade imensa de onde eu estou ter paz... 

Todo ambiente pra mim existiria a paz. Eu acho a coisa importantíssima de ter essa paz. 
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[...] esse nosso aluno, é um aluno que ele precisa desse carinho, desse ambiente de paz, 

desse diálogo, do acolhimento, porque realmente o aluno quando chega, principalmente, 

ali na nossa sala, que o aluno ele vem assim com muita assim vergonha. ‘Ai, professora, 

[...] eu vou desistir porque eu acho que eu não aprendo mais não. Eu sou muito velho’. 

Eu digo: ‘velho, olhe lá’. Aí eu vou explicar pra ele que pra aprender não tem idade. 

 

CRUZAMENTOS DE EJA/CEJA- ACOLHIMENTO E AUTO-ESTIMA 

1 e 2 divergem. Em 1, se deseja enfocar as conseqüências positivas que a paz traz. Por 

isso se diz que sendo a paz, a EJA é maravilhosa, pois onde há paz, há amor, integração, 

melhor aprendizado. Já em 2, na arma livro aberto, o que se deseja é aumentar a auto-

estima dos alunos. 

 

2 e 3 convergem por ansiarem levantar a auto-estima dos alunos. Em 1, se deseja 

aumentar a auto-estima dos alunos, mostrando o quanto são capazes. Em 3, se 

intenciona também que cada um dos educadores procure ser um profissional que 

transmita confiança e levante a auto-estima dos estudantes. Este desejo é embalado pela 

crença de que o tipo de aluno que atendem, necessita de carinho, ambiente de paz, 

diálogo e acolhimento, já que quando chega à EJA vem muito envergonhado.  

 

1 e 3 divergem, já que, em 1, o que ser mostrar é que a EJA sendo arma da paz é 

maravilhosa, pois onde há paz, há amor, integração, melhor aprendizado. Porém, em 3, 

o que se quer mostrar é a satisfação que tem de ensinar adultos pelo fato de poder 

levantar as suas auto-estimas. Para a co-pesquisadora, o trabalho com o adulto é muito 

gratificante pela mudança que ocorre na vida dele.  
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Estudo transversal da técnica caverna do dragão mais Alice no país das 

maravilhas- CEJA noturno 

 

HISTÓRIA MÍTICA RIMADA 

Um grupo de pessoas pertencente a uma comunidade recebeu um convite para 

viajar a um lugar encantado. Para chegar lá foi pedido apenas atenção, já que era 

necessário usar a imaginação e também a capacidade de invenção. Campo, bola, buraco, 

túnel, animais gigantescos e uma arma mágica foram os elementos usados como 

instrumentos para desafiá-los a se colocarem na posição da menina. Alice do país das 

maravilhas e também dos meninos do desenho da caverna do dragão.  

Apesar dos lugares dados serem os mesmos, para os viajantes, cada local 

assumiu uma configuração. Já as sensações evocadas também foram bastante 

diferenciadas. Teve gente que ao descer o túnel, flutuou como se fosse uma flor, uma 

folha que ia caindo. Mas nem tudo foram flores, pois a viagem teve também os seus 

temores. Como para ter medo não há idade, uma das viajantes sentiu medo de 

profundidade. Ao cair num túnel, nada de asas, imaginou uma coisa bem rasa, um 

buraco rasinho, para dar um pulo pertinho. Medo também deu o aparecimento de um 

bichinho. Um animal que se transformava e que muito desespero despertava. Ora 

parecia um monstro, ora alunos-besouros cascudos enormes, emborcados com aspecto 

desesperador. Causavam temor e também muito pavor. Davam a impressão de que 

precisavam de salvação. No CEJA, os alunos-besouros cascudos chegam ricos de 

aprendizagem, mas não sabem transformá-la, isto é, eles vêm com muita sabedoria, mas 

não têm a sensibilidade de aplicar. 

Foi então que nessa ocasião, surgiu nas mãos de cada um, um armamento que 

lhes permitia fazer magia, transformando a arma num objeto que se moldaria ao que se 

queria. 

A primeira arma surgida não tinha uma forma bem definida. Ela era uma coisa 

que se transformava e muito trabalho dava para visualizar, se alguém quisesse olhar. 

Mas essa arma não era um armamento e sim um instrumento que veio para transformar 

o animal que parecia trazer o mal. Aos poucos, a arma se modificou, e o objeto ganhou 

um formato de jato. No entanto, o seu devir só viemos descobrir algum tempo depois 

dali.  

Entre os participantes, uma das viajantes fez do que pensou uma flor. Ao 

fabricá-la, decidiu colocar a base para poder se equilibrar e se sustentar. Outra viajante 
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fez uma coisa semelhante, mas diferente. Ao invés de florear, optou por rosear, 

desenhando uma rosa mimosa. Para materializar, começou a desenhar algo parecido 

com aquela rosa ali, que começou a lhe inspirar ao chegar no espaço escolar. 

Eis que aconteceu algo inesperado, cada viajante foi convidado a sair do mundo 

encantado, levando apenas o seu equipamento, ou seja, o seu armamento. Ao retornar, 

cada um adaptou no seu lar as armas que trouxeram do lugar por onde estiveram a 

viajar. Receberam então, a missão de transformá-las em algo que tivesse relação com a 

educação. Sendo cultos, foi pedido para relacionarem as armas com a educação de 

jovens e adultos.  

Mas ao invés de associarem a arma apenas à EJA, muitos se remeteram ao 

CEJA. Ao escutar cada falar dos objetos que foram estimulados a criar, se percebeu que 

algo curioso aconteceu. Entre as criações e invenções, nada de objetos violentos. 

Tampouco causadores de falecimentos. Nenhum vislumbrador de ais e sim inspirador 

de paz. Ela é desejada demais. Está presente mesmo onde aparentemente está ausente. 

Se não vejamos: EJA-raio de esperança – arma que sugere bonança, sua função possui 

relação com intensidade, pois quando passa, traz tudo o que se tem vontade que todo 

mundo partilhe e compartilhe, que é essa esperança de uma vida melhor, muito amor, 

muita paz, muita limpeza ética, dignidade, ou seja, coisas que lembram felicidade e 

bondade. Estados que ansiamos porque que todos nós precisamos. Enfim, distante de 

tudo que cause aspereza, funcionando mais como raio de purificação e limpeza. Por isso 

é que com o CEJA- raio de esperança, o ensino-aprendizagem passa por uma limpeza 

de qualificação, amor, paz e principalmente se enche de esperança para um futuro 

melhor, significativo, ético e promissor. De forma não igual, encontramos a EJA-

Lançador de energia vital. Este instrumental produz uma energia que traz vida, 

rejuvenesce os mais velhos e dá esperança de vida melhor para os mais jovens. 

 O amor também teve o seu valor. Foi um componente a estar sempre presente. 

Com a EJA-Paz, se traz amor e paz e outras coisas mais: integração e melhor 

aprendizado. Com a EJA-arma da paz, o CEJA seria apaziguado e também abençoado 

por Deus, são desejos dos filhos teus- que estão a invocar para a sociedade mais justa e 

feliz transformar. O alunado também está representado no que foi criado. É lembrado 

como alguém que possui muito aprendizado. Diz-se que o alunado que ao CEJA tem 

chegado é rico em aprendizagem, pois traz uma bagagem que é um estouro, porque vale 

ouro. Seja à noite, seja de dia, os alunos chegam ao CEJA com muita sabedoria. Porém 

não  demonstram sensibilidade de aplicar esse enriquecimento dos seus conhecimentos. 
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Talvez porque todos possuam uma característica semelhante: não são auto-confiantes. 

Para melhorar e sair desse lugar, os estudantes precisam se auto-estimar.  

Nesse caminhar, EJA-livro aberto surge como um instrumento certo, servindo 

para aumentar, e também mostrar o quanto os alunos são capazes e que podem 

concretizar seus objetivos na EJA. É o que se almeja. Também se deseja que cada 

profissional transmita confiança, levante a auto-estima dos alunos e trabalhe com amor 

e dedicação, fazendo tudo para que haja melhora e não piora. A EJA-arma da paz ajuda 

demais, pois é uma flor cheia de pétalas perfume e encantamento, servindo de 

instrumento para estabelecer esse comportamento. 
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Fotos da produção plástica da técnica caverna do dragão com Alice no país da 

maravilhas- grupo pesquisador do Educandário Santa Clara. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Análise classificatória da técnica caverna do dragão mais Alice no país das 

maravilhas com grupo de alunos do Educandário Santa Clara 

 

CATEGORIAS: 

SENSAÇÃO QUANDO CHEGUEI NUMA ILHA 

1-Rosana- [...] cheguei numa ilha enorme. Fiquei muito só, triste, e saí correndo com 

medo quando fiquei no jardim mágico.  

2-Ana Lúcia- [...] eu cheguei num lugar, numa ilha muito bonita, com muitas árvores, 

muita água limpa, muita terra. E foi muito maravilhoso. 

3- Rosimeire- E lá na aula da meditação, que eu me vi caindo num buraco, eu caí numa 

ilha deserta, e eu senti uma sensação de muita paz interior. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA SENSAÇÃO QUANDO CHEGUEI NUMA ILHA 

1 e 2 divergem quantos às sensações evocadas nas ilhas para onde viajaram. Em 1, a co-

pesquisadora diz que ao chegar numa ilha enorme, se sentiu só, triste e com medo. Em 

2, se diz que ao chegar numa ilha muito bonita, foi muito maravilhoso. Já em 3, a co-

pesquisadora relata que ao chegar numa ilha deserta, sentiu uma sensação de muita paz 

interior. 

 

SENTIR O CORPO 

1- Ana Lúcia- E depois de ter dançado, ter sentido todo o meu corpo... 

2- Paula- [escutava vozes e barulhos durante o relaxamento] [...] Mas mesmo assim eu 

sentia [...] meu corpo. 

3- Maria- [...] gostei bastante quando a senhora pediu quando pra gente, como é? 

Fechasse os olhos, relaxasse o corpo [pessoas falam e riem]. Eu nunca tinha parado para 

pensar assim o corpo, como eu movimento mesmo os meus pés durante o meu dia-a-dia. 

Aí à noite, ainda tenho disposição, ainda vim pra o colégio, é muita mesmo, agora faço 

quem nem o ditado, aliás, a força do corpo da gente é muito grande [meninas riem]. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA ‘SENTIR O CORPO’ 

1 e 2 convergem por declararem ter sentido seus corpos. 1 sentiu após a dança, e 2 

depois do relaxamento. 

3 diverge de 1 e 2 porque em 3, a co-pesquisadora reconhece que nunca tinha parado 

para pensar como a força de seu corpo é grande, já que durante o dia o movimenta 
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bastante e à noite ainda possui disposição para ir ao colégio. Já 1 e 2 falam que sentiram 

seus corpos, mas não dizem que pensaram sobre a força que ele possui.  

 

MATAR OS ANIMAIS 

1- Ana Lúcia- [...] e lá [num lugar cheio de mato para onde viajou] eu vi duas pessoas 

que estavam caçando bichos pra matar [...] Aí na hora em que eu estava lá, de repente 

apareceu uma arma e disparou contra um, como é o nome disso aqui? [...] E foi no 

morcego. Matou o morcego. 

2- Marcleide. [Conversas paralelas dos colegas. Ela parece nervosa] [...] eu escutei uma 

voz distante dizendo: ‘essa arma é para você matar os dois animais’. Quando eu cheguei 

para onde estavam os animais, uma força enorme me levou de volta para o mesmo lugar 

de onde eu tinha saído etc. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA MATAR OS ANIMAIS 

1 e 2 se opõem quanto à morte dos animais criados pelos co-pesquisadores. Em 1, a 

arma dispara e mata o morcego. Já em 2, apesar de declarar existir uma voz que dizia 

que a arma que recebeu era para matar os animais, a co-pesquisadora não chega a fazê-

lo, já que uma força enorme a leva para o lugar de onde havia saído. 

 

O REVÓLVER 

1-Ana Lúcia- [Qual era a arma que criou]. Era um revólver. [...] Se isso representasse a 

Educação de jovens e adultos, eu não traria para minha sala ou para nem um outro, 

porque isso ia prejudicar todos os alunos, porque é violência. 

2-Paula- [a arma que criou- o revólver de nome amor] Se ela existisse, ela poderia 

transformar todas as pessoas nas pessoas boas, que possa pensar em estudo, não em 

roubar, matar, estuprar, fazer muitas coisas ruins por aí. 

3- Maria- [o revólver]. A minha arma foi, ah foi uma arma de verdade, só que ela não 

atirava, mas sim, atirava sim, só que era coração, estrelinha, amor, paz e saúde [risos 

delas e das amigas]. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O REVÓLVER 

1 se opõe a 2 e 3, uma vez que se diz não desejar levar a arma criada para a sua sala de 

aula porque ela é violência e, por essa razão, prejudicaria a todos os alunos. Em 2, se 

fala que se o revólver, chamado arma do amor existisse, transformaria todas as pessoas 
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em seres bons, possibilitando com que pensassem em estudo e não em fazer coisas 

ruins, tais como: roubar, matar e estuprar. Já 3, a co-pesquisadora relata que a arma que 

criou era verdadeira, entretanto, não dispara projéteis mortais e sim coração, estrelinha, 

amor e paz. 

2 e 3 se assemelham por terem criado revólveres que são avessos à violência: 

transformam as pessoas em seres bons. Além disso, atiram apenas paz, amor e saúde. 

 

OPORTUNIDADE DE ESTUDAR 

1- Rosimeire- [...] E a arma que apareceu na minha mão seria uma varinha de condão. 

[...]. E se essa arma representasse a Educação de jovens e adultos [longo silêncio- faz 

gesto de que está pensando].Deixa eu ver aqui, eu faria com que todos que não tiveram 

oportunidade de estudar quando criança, tivesse a oportunidade de voltar a estudar 

agora, no presente, depois de adultos.[...] Porque assim tem muita gente que não teve 

oportunidade de concluir os estudos quando criança, por falta de tempo, trabalho.  

2- Antônia- E o EJA, trazendo aqui para o EJA, é uma oportunidade que todos têm, 

todas as pessoas têm oportunidade de estudar aqui no EJA e sem exceção [risadas dos 

co-pesquisadores]. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA OPORTUNIDADE DE ESTUDAR 

1 e 2 divergem porque enquanto em 1, a co-pesquisadora fala que se a varinha de 

condão fosse a EJA, faria com que todos que não tiveram a oportunidade de estudar 

quando eram crianças, tivessem agora no presente, já em 2, a outra co-pesquisadora 

deixa claro que no presente, a EJA já é uma oportunidade concreta que todos têm de 

estudar. 

 

OUVI BARULHOS 

1- Paula- [...] eu senti [durante o relaxamento] tão calmo, que eu consegui escutar a 

senhora [eu, Rosileide] falando, consegui escutar os ônibus, as pessoas aqui [todos 

riem]. Eu escutava muitas vozes. 

2-Antônia- Ouvi, como ela [a outra co-pesquisadora] disse, os ônibus, ouvir o barulho 

dos outros alunos, ouvir você [eu, Rosileide] pisando, passando pra lá e pra cá. 
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CRUZAMENTOS DA CATEGORIA OUVI BARULHOS 

1 e 2 convergem por mencionarem terem escutado o barulho dos ônibus passando na 

avenida da escola, das pessoas e de mim, Rosileide, pisando na quadra onde estávamos 

realizando o relaxamento. 

 

ENCONTREI CRIANÇAS BRINCANDO DURANTE A VIAGEM 

1- Marcleide- Vou falar sobre o que eu pensei na viagem. Ao sair do colégio, eu cheguei 

num lugar, no campo, eu encontrei muitas crianças brincando, elas me convidaram para 

brincar com elas, quando a gente estava brincando, encontramos uma cobra e, de 

repente, todas saímos correndo... 

2- Maria-[o que tinha no lugar que ela viajou] Tinha muitas crianças brincando, muitas 

crianças muito felizes, não tava chorando, não tava com fome também.  [...] (...) 

[Resposta à pergunta de uma co-pesquisadora que quis saber de que as crianças estavam 

brincando]Mulher, brincando como criança gosta de brincar: correndo, brincando de 

pega, do esconde, choravam, nem estavam com fome. Ao invés disso, brincavam de 

pega-pega e esconde-esconde.  

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA ENCONTREI CRIANÇAS BRINCANDO 

1 e 2 divergem porque apesar de ambos terem encontrado crianças brincando em suas 

viagens imaginárias, em 1, as crianças que a co-pesquisadora encontrou a convidaram 

para que fosse brincar com elas, e ela aceitou o convite. Já em 2, a co-pesquisadora diz 

apenas que as crianças que encontrou brincando estavam muito felizes.  

 

LUGAR QUE CHEGUEI DEPOIS DE CAIR NO BURACO 

1-Ana Lúcia- [...] Aí chegou um determinado tempo que caí num buraco e cheguei num 

outro lugar, que era um lugar cheio de muito mato... 

2- Marcleide- [...] caímos num buraco, só enxergarmos escuridão, as paredes eram lisas, 

deserta, onde encontramos. Ao chegarmos num lugar muito deserto... 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA LUGAR QUE CHEGUEI DEPOIS DE 

CAIR NO BURACO 

1 e 2 se opõem porque enquanto em 1, o lugar que se chegou após cair no buraco era um 

lugar cheio de muito mato. Já em 2, o lugar aonde se chegou, após cair no buraco, era 

deserto.  
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EDUCAÇÃO 

1-Antônia- [...] quando você [eu, Rosileide] falou na arma lá, aí eu pensei assim que 

essa arma poderia ser um livro. Aí foi então que eu desenhei este pequeno livretozinho 

aqui, e coloquei o seguinte título: educar é investir no futuro. [...] Porque eu acho que a 

educação, ela é a base para a sociedade, para qualquer pessoa. [...] E aí a educação, 

como eu falei, é a arma mais importante e eficaz para a vida do ser humano. E para as 

crianças é um investimento no futuro, quando a criança começa a estudar desde 

pequenininha, provavelmente, ela terá um futuro melhor, porque ela vai estar mais 

preparada para o mercado competitivo. 

2-Lúcia- Para mim tinha que ser ter livros, cadernos pra você poder ler e escrever [...] 

procurar ter educação [...] e procurar ter mais união com as pessoas também, tendo 

união, tem mais educação, acho assim. 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA EDUCAÇÃO 

1 e 2 divergem quanto aos seus conceitos de educação, pois em 1, se acredita que a 

educação é a base para a sociedade e para qualquer pessoa. No caso das crianças é um 

investimento no futuro. Além disso, ela é também considerada a arma mais importante e 

eficaz para a vida do ser humano. Já na concepção de 2, ter educação é ler e escrever.  

Deve-se também procurar ter mais união, pois tendo  quando se tem isso, se tem mais 

educação. 

 

LUGAR VERDE 

1-Rosana- Quando cheguei no campo cheio daquela grama verde, fiquei cheia de paz no 

meu coração. 

2- Maria- Viajei para um lugar muito lindo! [...] Era um lugar muito verde. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA LUGAR VERDE 

1 e 2 divergem, pois em 1, a co-pesquisadora declara ter ficado cheia de paz no coração 

ao chegar ao lugar verde. Já 2, menciona apenas que o lugar verde era muito lindo. 
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Estudo transversal da técnica caverna do dragão mais Alice no país das 

maravilhas com o grupo de alunos do Educandário Santa Clara 

 Um grupo de jovens e adultos foi convidado a fazer uma viagem para um 

lugar desconhecido. Além de não saber para onde iriam, estas pessoas também não 

sabiam como chegariam. Apesar de os detalhes da viagem estarem envoltos no mais 

profundo mistério, todos aceitaram o convite.  

No dia e hora marcados, os convidados foram ao Colégio Santa Clara, lugar da 

partida, para embarcar. Como bagagens de viagem, levaram apenas a roupa que usavam 

naquele dia. Entre os pertences havia um pouco de estranhamento, mas também bastante 

capacidade de criação, porque sem isto, a viagem não ocorreria.   

Ao retornarem, tiveram uma surpresa: não precisariam pagar por nada, mas 

deveria contar para a financiadora da viagem tudo que viram e vivenciaram nessa 

experiência. O grupo não gostava de falar em público. A maioria era muito tímida. 

Mesmo assim todos concordaram com esta forma de pagamento.. 

Antes da partida, algumas pessoas se mostraram agitadas. Por conta disso, no 

inicio, foi difícil para alguns acatarem os apelos feitos pela guia para deitarem e 

relaxarem seus corpos. Apenas quando descobriram que se não relaxassem, não 

conseguiram partir, foi que, aos poucos, foram se concentrando. Após alguns minutos, 

todos já haviam embarcado. Agora tratavam apenas de se deleitar com o percurso dessa 

experiência.  

O roteiro incluía a passagem por um imenso campo e um buraco profundo. 

Havia também outras paisagens, no entanto, esses locais só se mostravam para cada um 

à medida que a viagem acontecia. Havia coisas que eram vistas por uns, mas não eram 

visualizadas por outros. Depois de experimentarem os vários pontos do percurso, os 

viajantes chegaram ao tal mundo desconhecido. Ao porem os pés neste lugar, se 

defrontaram com uma situação conflituosa: dois animais lutando. Descobriram então 

que estavam num mundo encantado. Apareceu nas mãos de cada um, uma arma mágica. 

Com tais instrumentos, a reação de cada um foi diferente.  

Houve gente que expressou seu sentimento revelando estranheza quanto ao fato 

de precisarem participar de um relaxamento para viajar. Alguns pensaram que estavam 

numa sessão de hipnose, e como não são chegados a essas coisas, não relaxaram. Houve 

quem sentisse o ambiente muito calmo, o que propiciou pensar em algo que é muito 

raro hoje em dia, que é as pessoas sentirem amor.  Outros já prestaram atenção ao 

corpo.  
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Outra viajante gostou quando a guia da viagem lhe pediu para fechar os olhos e 

relaxar o corpo. Foi aí que se deu conta que nunca tinha parado para pensar no seu 

corpo, como movimenta seus pés no dia a dia, e à noite ainda tem disposição para ir ao 

colégio. Isto a fez pensar que a força do nosso corpo é grande. 

Sobre o campo onde alguns passaram, houve quem encontrasse crianças 

brincando neste lugar. Uns brincaram com elas, outros viram apenas elas brincarem. 

Outra parte do grupo não passou pelo campo, pois foi levada por um caminho 

que dava acesso a algumas ilhas. Tais lugares ora eram muitos bonitos, porque tinham 

muitas árvores, água limpa e terra, ora era um ambiente enorme que despertava um 

sentimento de tristeza, ora era deserta e dava uma sensação de muita paz interior.  

No que concerne à experiência de passar por um buraco, uns caíram sozinhos no 

buraco, outros na companhia das crianças que encontraram. Ao percorrer este ambiente, 

só se enxergou escuridão. Mesmo o buraco sendo escuro, deu para sentir que as suas 

paredes eram lisas. Depois dessa travessia, chegaram ao um lugar deserto. Lá encontrou 

dois animais brigando. Ficaram então escondidos atrás de uma árvore com medo deles 

as verem. 

Ao passar por um lugar cheio de mato, uma das viajantes viu duas pessoas que 

estavam caçando bichos para matar. De repente, apareceu a EJA-revólver que disparou 

contra um morcego. Enquanto presenciava os dois animais brigando, outra pessoa viu 

cair de uma árvore a EJA-pedaço de pau com duas pontas enormes. Ela é inconveniente 

para todo ser humano, porque causa morte. 

  Outras pessoas também se viram com revólveres nas mãos, contudo, essas 

armas não funcionavam de forma convencional, pois a EJA- revólver transforma todas 

as pessoas em seres bons, que pensam apenas em estudo, não em roubar, matar, 

estuprar, fazer muitas coisas ruins. A terceira EJA-revólver, apesar de ser uma arma de 

verdade, não atira, dispara coração, estrelinha, amor, paz e saúde.   

Dentre as armas citadas, há também a EJA-livro. Tem como título “Educar é 

investir no futuro”. Ele representa a educação, que é a base de toda a sociedade. É 

também a arma mais importante e eficaz para a vida do ser humano, principalmente 

para as crianças. É um investimento no futuro delas, pois quando começam a estudar 

desde pequenas, provavelmente terão um futuro melhor. Estarão mais preparadas para o 

mercado competitivo. A EJA-livro é também uma oportunidade que todas as pessoas 

têm de estudar, sem que haja exceção.  
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A EJA-varinha condão faz com que todos que não tiveram oportunidade de 

estudar quando eram crianças, tenham agora, no presente, depois de adultos, porque tem 

muita gente que não teve oportunidade de concluir os estudos quando criança, por falta 

de tempo e/ou trabalho. 

A EJA-varinha mágica tem como papel resolver os problemas dos jovens e dos 

adultos do mundo todo. Com ela, não há mais raiva e morte.   

Por fim, nos deparamos com a EJA-espada, a qual oferece livros e cadernos para 

ler e escrever para se ter educação. Com ela, o colégio possui livros para os alunos. Ela 

também proporciona mais união para as pessoas, pois tendo mais união, tem-se mais 

educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

CAPITULO IV 

TÉCNICA DAS MINHAS CRIAÇÕES NA EJA 

  

Descrição da técnica minhas criações na EJA  

Antes de iniciar a técnica de produção de dados propriamente dita, solicitei que 

os participantes se dividissem em duplas. Disse-lhes que iriam massagearem-se uns aos 

outros.  O procedimento desse exercício foi simples, mas potente. Lembro que fiquei 

receosa de propor algo que demandava um maior contato corporal no segundo dia de 

encontro, mesmo assim arrisquei porque senti abertura para isso.  A primeira instrução 

foi a de que uma pessoa se colocaria à disposição do restante do grupo para ser 

massageada.  

Depois de receber a massagem, a pessoa ficava em repouso. Enquanto isso, os 

outros membros massageavam o corpo de outra pessoa. Após breve descanso, a pessoa 

se juntava aos demais para ajudar a massagear outra pessoa. Dessa maneira, todos 

experimentaram as duas posições.  

A segunda instrução dada aos grupos de professores foi de que cada um, ao ser 

massageado, se comportaria como uma “boneca de pano”, ou seja, não ofereceria 

resistências aos toques dos colegas. Enfim, se entregaria plenamente.  Instruções dadas, 

o grupo começou o exercício.  

Após concluírem esse trabalho corporal, os co-pesquisadores foram convidados 

a se deitarem nos colchonetes e a permanecerem de olhos fechados. Sugeri que 

prestassem atenção em seus corpos. Pedi para que começassem a sentir os pés com os 

seus dedos, as pernas, o sexo, o tronco com todos os órgãos nele contidos (rins, 

pulmões,coração, fígado), braços, mãos, dedos, ombros, pescoço, cabeça, olhos, boca, 

nariz, queixo, cabelos, cérebro etc.  

Solicitei que imaginassem uma quantidade enorme de bolinhas coloridas 

entrando no local onde estavam. Disse-lhes também que eram as bolinhas de suas 

criações na EJA. A cada momento que passava, o número de bolinhas era cada vez 

maior, ocupando todo o espaço onde os co-pesquisadores se encontravam. Com essa 

“invasão” das bolinhas, os corpos dos co-pesquisadores passaram a ser tocados por elas.  

A todo instante, sentiam as bolinhas roçando seus corpos. Não tendo mais espaço para 

se acomodarem no local onde se encontravam, as bolinhas resolveram adentrar os 

corpos dos co-pesquisadores. Penetravam as narinas, boca, e ouvidos deles. Preenchiam 

todos os espaços que encontravam nos corpos dos co-pesquisadores.  
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Após experimentarem as sensações das bolinhas adentrando seus corpos, os co-

pesquisadores foram convidados a imaginarem que elas iam embora com a mesma 

velocidade que haviam entrado. Ao saírem, elas se juntavam às outras e tomavam rumo 

ignorado. Abandonavam o recinto onde os co-pesquisadores se encontravam. Com essa 

debandada, em poucos minutos, o(s) lugar (es) ficou (ram) vazio(s), ou melhor, voltava 

a forma que tinha antes da invasão das bolinhas. 

Pedi para os co-pesquisadores abrirem os olhos, tomarem uma folha de papel 

sessenta quilos e começassem a produzir um desenho individual sobre as suas criações 

na EJA. 

Após a produção desse desenho, cada um falou das sensações que teve 

realizando os exercícios corporais (massagem coletiva), bem como da viagem 

imaginária. Em seguida, as pessoas foram solicitadas a falarem também dos seus 

desenhos e do por que ele representava as minhas criações na EJA.                           

Ao realizar essa técnica com os alunos, apliquei outros procedimentos. Fiz um 

alongamento guiado com os estudantes. Sugeri que eles realizassem uma massagem 

mútua. Em duplas uma pessoa massageava um corpo. Depois o corpo massageado 

recebia a massagem de quem havia lhe massageado. Após isso, pedi para que o grupo 

ficasse em círculo e fizesse silêncio.  

Convidei o grupo para dançar de forma não convencional. Fiquei no meio do 

círculo para fazer a demonstração de um passo de inspiração africana. Repeti algumas 

vezes. Pedi para que me imitassem. Depois desse ensaio, coloquei uma música africana 

e sugeri que passássemos a dançar conforme havíamos ensaiado.  

Ao terminarmos, lancei um desafio para o grupo: uma pessoa se apresentava 

como voluntária. Em seguida, coloquei uma música de um CD de música africana, 

supostamente desconhecido por eles, pedia para que a pessoa criasse um passo da dança 

das minhas criações na EJA. Então, todos deviam olhar e imitar a pessoa que dançava 

até que eu parasse a música. Enquanto o (a) dançarino (a) se apresentava, outra pessoa 

filmava a sua apresentação. Toda vez que a música era interrompida, as duplas de 

dançarino e pessoa que filmava trocavam de papéis. Desse modo, todos os (as) co-

pesquisadores(as) foram dançarino(a) e câmera, experimentando as duas posições:  de 

estar na frente da câmera e por trás dela. É importante também esclarecer que toda vez 

que a música era interrompida, uma nova música era colocada. 

Concluída essa etapa da técnica, dispus novamente o grupo em duplas para que 

se entrevistassem mutuamente. Para realizar essa entrevista, os membros do grupo 
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receberam um mini roteiro preparado por mim, com as seguintes perguntas: nome do 

entrevistado, fale dos sentimentos e sensações que você teve com o movimento corporal 

que você criou e o que esse passo que você criou tem a ver com as suas criações na 

EJA.  

A utilização de procedimentos diferenciados com os alunos surgiu durante a 

pesquisa de campo, pois observei que o grupo-pesquisador do Educandário Santa Clara 

se mostrava muito acanhado para se expressar seja por escrito, seja oralmente. Diante 

disso, imaginei que colocando o microfone e a câmera fotográfica nas mãos deles, se 

sentiram mais autores. Hoje avalio que talvez tivessem se descontraído mais, se não 

tivesse me equivocado ao elaborar as perguntas individualmente e sim com a 

participação deles. De qualquer forma, isso propiciou a apropriação dos instrumentos da 

pesquisa por eles. 

Minha intenção quando pedi para elaborarem produções acerca das suas criações 

na EJA era fazer com que os co-pesquisadores se colocassem como inventores da EJA. 

Daí escolher este sub-tema para instigá-los a pensarem sobre isto. 
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Fotos da produção plástica das técnicas minha criações na EJA do grupo-

pesquisador CEJA-manhã 

 

 

 

Análise classificatória da técnica minhas criações na EJA com o grupo-

pesquisador do CEJA- manhã 

CATEGORIAS: 

SENSAÇÃO DA VIVÊNCIA:   

 massagem 

1-Eulina- [...] sobre a vivência de hoje, a sensação da vivência de hoje que eu tive, foi o 

tocar e ser tocado pelo outro, e isso gera o quê? Respeito, assim o que eu senti: cuidado, 

carinho, trocas e humanização 

2-Javan- A experiência, eu num falei porque eu cheguei depois....(respondendo à 

pergunta de Eulina sobre terem tocado no corpo dele) Ave Maria, eu  achei excelente !  

3-Imeuda - [...] também achei maravilhoso você saber que você é tão caro uma 

massagem por aí, encontra aqui de graça (risadas do grupo), uma massagem mais barata 

é trinta reais, aí a gente ter de graça aqui teve de graça aqui hoje [...] (...) coletiva, então 

eu achei assim maravilhosa esse momento, assim tava até precisando mesmo [...] 
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4-Fátima- [...] e quanto aos nossos trabalhos, a nossa troca de carinho de hoje, eu gostei 

muito, e eu acho assim que essa troca que houve aqui, às vezes, eu gostaria, eu acredito, 

estou falando de todos, talvez nós gostaríamos que em casa acontecesse o mesmo, e às 

vezes, nem em todas casas acontece [...] 

5-Edineuda- [...] sobre a experiência, eu não me senti muito bem hoje não, mas aí 

depois eu fiquei, sempre quando eu fico calada, mas é porque eu tava querendo era 

compreender, porque que eu num tinha me sentido muito bem... Então, eu tenho assim 

uma pista, mas isso não quer dizer que seja a realidade, ainda vou pensar mais sobre 

isso um pouquinho, depois, eu percebi assim quando ela [eu, Rosileide] falou, pensei 

nas suas criações na EJA, eu percebi que eu estava me auto-avaliando assim, senti-me 

auto-avaliando, me observado enquanto pessoa que faz parte deste contexto, e qual era 

minha postura? E como era meu caminhar? E como era a minha ação? Então eu me 

senti um pouco assim, isso talvez tenha me deixado um pouco assim constrangida, num 

sei, porque, na verdade, a nossa sociedade, ela ou nossa formação, digamos assim, ela 

não favoreceu, essa questão de você olhar pra si mesmo. Era sempre aquela coisa, o 

outro olhando pra você, e lhe dizendo o que via, nunca perguntado para você, o que 

você vê? Você mesmo, ou como você acha que nessa situação aqui como é que você 

acha que se saía? Sempre era uma visão externa. Então eu ainda me constranjo um 

pouco com isso, mas eu acho importante, mesmo estando constrangida... 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA SENSAÇÃO DA VIVÊNCIA: massagem: 

2, 3 e 4 convergem por considerarem a massagem excelente, maravilhosa e ter gostado 

muito de fazê-la. 

1 e 4 convergem por terem sentido a massagem como um momento de troca. 

5 se opõe a todos por confessar não ter se sentido bem com a experiência de 

relaxamento, já que se sentiu constrangida com as perguntas feitas durante esse 

momento. 

Imaginando as bolinhas 

1-Imeuda- [...] e como sempre na hora das bolinhas, eu senti assim essa bolas, entrava e 

saía, entrava e saía (risadas do grupo) essa bolas (...) é mulher, quase  que eu morri de 

botar essas bola dentro dessa sala,  porque elas teimavam em ir embora.... [...] mais o 

pior foi essas bola entrar pelo nariz, pense numa situação ruim entrar pelo nariz essas 

bola... 
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2-Eulina- Eu subi em cima da mesa [...] eu teimei e subi em cima da mesa, mas não teve 

jeito....depois eu fui aliviando[...] pronto, eu imaginei naquelas  bola, como aquelas bola 

vão entrar em mim? [...] é quando foi entrar, eu mudei de bola! 

3-Josenir- [...] vi umas [bolinhas] que era aquelas bola de brinquedo de bolinha, de 

parquinho [...], depois num entrou, aí as bolinhas de sabão, coisa horrível! 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA SENSAÇÃO DA VIVÊNCIA: Imaginando 

as bolinhas 

1 e 2 divergem no que concerne ao fato das bolinhas criadas durante o relaxamento 

terem apresentado um “comportamento” diferente diante de suas criadoras. Em 1, se diz 

que quase morreu de botar as bolinhas para dentro da sala, pois elas teimavam em irem 

embora. Já em 2, a co-pesquisadora relata que teve que subir em cima da mesa da sala 

para tentar escapar das bolinhas, mas não que não houve solução.  

 

1 e 3 convergem pelas co-pesquisadoras terem achado ruim e horrível as bolinhas 

entrando em seus narizes. 

 

2 e 3 convergem por terem mudado o tipo de bolinhas imaginadas durante o 

relaxamento. 

 

O QUE É O CEJA-ESCOLA  

1-Josenir- o meu desenho é um regador, certo! E eu acho que o meu desenho ele fala 

muita coisa. Aí o regador, o que foi que eu coloquei? Que o CEJA seria o quê? Um solo 

fértil, os alunos, a escola, os professores como um todo, toda a equipe que faz parte da 

escola, o CEJA é um solo fértil. Por isso que eu o coloquei verde aqui, foi verde 

justamente por isso, pra dizer que ele era um solo fértil da esperança, as cores. [...] aí se 

você rega, se você joga nesse solo, ele vai produzir algo que vai crescer e dá frutos. E eu 

coloquei aqui no meu papel, como eu falei, o que era? Que ele fala realmente muito, ele 

já disse por si só, e eu coloquei pro CEJA seriam alunos e escola como um todo, os 

protetores, os professores seriam regadores...  

2-Eulina- E coloquei bem aqui um alunozinho sentado, estudando sozinho porque a 

metodologia do CEJA é individual, é personalizado, o aluno estudando só.  
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3-Javan- eu vejo a escola como uma pessoa e não como um prédio, (...) um prédio bem 

bonito, se a escola num tem nada. Eu escrevi assim: a árvore está simbolizando o ser, as 

raízes representam a base, como um ser necessário pra existir. 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O QUE É O CEJA-ESCOLA 

1e 2 divergem, pois em 1, o CEJA é um solo fértil da esperança, enquanto em 2, é um 

local de estudo individualizado pelo fato do aluno estudar sozinho. 

 

3 diverge dos demais por apresentar um conceito de escola que não se refere ao CEJA e 

sim à escola-pessoa, ou seja, uma instituição que não se resume ao prédio. 

 

CONHECIMENTOS PASSADOS E RECEBIDOS  

1-Josenir- [...] as gotas aqui são os conhecimentos que a gente passa pro nosso aluno... 

 as bolinhas coloridas, elas como são coloridas, mágicas, elas surtem vários efeitos e 

(...)[...] as gotas seriam conhecimento produzindo a árvore, e conseqüentemente bons 

frutos. Eu achei isso... 

2-Javan- eu fiz a árvore representando a pessoa num todo, (...) tem as raízes e o tronco, 

e o galhos, diversos galhos. (...) teria assim, a pessoa com um ser que tem a sua base, 

tem a formação tanto física como, vamos dizer assim, da alma, e vai recebendo e tem 

esse (...) conhecimento, um nutriente que ta recebendo, eu lembrei que do mesmo jeito 

que a árvore recebe um nutriente das raízes, essa pessoa vai receber também nutrientes 

do ensino, do estudo, ensino e do aprendizado, com a experiência, e tudo, e vai 

direcionando pra vários campos de conhecimentos, e o conhecimento seriam os galhos e 

teria todos os campos de conhecimentos que a gente tem, [...] O tronco representa o 

corpo, como recebe da base todo o conjunto de nutrientes, a seiva que vai expandir-se 

em diversos galhos, os diversos objetivos a atingir. O homem é o ser (....), os nutrientes 

é o aprendizado que vai expandir-se em diversos níveis e em diversos conhecimentos. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA CONHECIMENTOS PASSADOS E RECEBIDOS 

1 e 2 divergem por apresentarem metáforas diferentes para conceituar os conhecimentos 

que são passados e recebidos. Em 1, o conhecimento são gotas que produzem a árvore e 

também bons frutos, dando vida. Já em 2, o conhecimento são os nutrientes das raízes 

de uma planta, isto é, são os nutrientes que a pessoa recebe através do ensino. 
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ALUNO DO CEJA  

1-Eulina- [...] e eu fiz uns bonequinhos de cores diferentes, que é sem distinção de cor, 

de raça, de idade. Nós temos alunos adolescentes no grupo, de repente tem um senhor 

de 60 anos, nós temos um pai, nós temos uma mãe, e de repente, a discussão em cima 

daquilo que a gente ta estudando se torna riquíssimo por causa do potencial que o aluno 

do CEJA tem, que ele já traz, nós professores apenas encaminhamos, ajudamos, mas ele 

já chega na escola com uma bagagem muito grande de conhecimento. E eu como 

professora de arte, tenho essa oportunidade, e é o que me deixa feliz. 

2-Imeuda- Às vezes assim o aluno chega, você tem que ter assim, eu acho que o 

primeira momento que ele chega à escola, ele vem buscar alguma coisa, se ele já se 

dirige pra cá é porque já quer sair daquele local, daquela situação que ele está. Então, 

ele tem chegar e ser bem acolhido, tem que ter incentivo, ás vezes, ele diz assim: ‘ah, 

mas já faz tanto tempo que eu num estudo, eu acho que eu nem sou capaz’, e a gente 

tem que mostrar que ele é capaz.. Exatamente, então eu procuro ter maior cuidado pra 

que eles (...) quando ele chega aqui, ele já tenha vontade de retornar realmente, 

recomeçar a sua vida de estudante... 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA ALUNO DO CEJA 

1 e 2 se opõem porque em 1, se acredita que o aluno já chega ao CEJA com uma 

bagagem muito grande de conhecimentos. Já 2 pensa que o aluno vai ao CEJA para 

buscar alguma coisa para ajudá-lo a sair da situação em que ele está. 

 

RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO  

1-Eulina- Mas o desenho que eu quis colocar aqui, é que uma das coisas que me realiza, 

que eu trabalho com integração do aluno na sala de aula, nós trabalhamos com o grupo 

de estudo, e nesse momento, há integração, eles estão juntos, trocando idéia junto com o 

professor, debatendo assuntos, conteúdos, dentro da arte. E isso é enriquecedor pra o 

aluno e pra gente como educador. 

2- Fátima- [...] aí ele [desenho] representa aqui, tão de mãozinhas dadas, representando 

a harmonia entre os alunos e os professores. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 

1 e 2 divergem porque em 1, a co-pesquisadora quis mostrar através do desenho que fez 

a integração e a troca de idéias que ocorre entre ela e seus alunos na sala de aula. Já em 
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2, a outra co-pesquisadora fez um desenho de mãos dadas que para ela representa a 

harmonia entre os alunos e professores. 

 

COMO ME SINTO NO TRABALHO COM A EJA  

1-Josenir- O regador, nós somos uma parte muito importante nessa história, que somos 

regadores. 

2-Eulina- o meu desenho que eu consegui (...) numa criação, num é, em alguma coisa 

aqui que se fosse a minha criação na EJA, então uma das coisas que eu acredito até que 

foi criação mesmo, porque é uma luta muito grande como professora de arte, você 

trabalhar diferente num CEJA, a metodologia dificulta. E eu me sinto realmente 

pioneira, criadora, com auxílio, na época, da Marta, que me deu idéias também de nós 

fazermos um projeto de trabalharmos arte diferente, o estudar, pesquisar. Os cursos, eu 

fui buscar. Como trabalhar arte numa escola? E eu descobri que poderia trabalhar 

diferente no CEJA, e é uma luta que ainda hoje acontece, porque a disciplina é pouco 

reconhecida pelos alunos, pela comunidade escolar, é um pouco discriminada. [...] Eu 

botei bem colorido porque é uma coisa que é boa pra mim como professora, e eu acho 

que pro aluno também, e também pra escola, é o trabalhar diferente [...] Então nós 

estamos fazendo uma coisa diferente dentro do CEJA. Eu botei que o meu desenho 

representa os momentos de integração dos grupos de estudo na sala de arte. É um 

trabalho diferente em um CEJA, desvinculado da metodologia: orientação, avaliação, 

estudo individualizado... 

3-Imeuda- [...] aqui tem uma ponte, tem as pessoas passando, tipo assim (...) aqui é 

como se tivesse, aqui o aluno saindo da casa, e indo passando na ponte e chegando à 

escola, certo. [...] Os desenhos têm como foco principal essa ponte, e como trabalho no 

SASP, sou meio que porta de entrada no CEJA, já que atendo em primeiro lugar o 

aluno, me sinto meio que ponte ligando ao mundo do conhecimento. Tenho todo 

cuidado para não ser mais uma porta fechada na sua vida, tá entendendo? 

4- Edineuda- [...] eu desenhei isso aqui que pra mim parece com um arco-íris. Mas eu 

queria pensar aqui sobre os valores que embasam essa questão da criação, pensar nos 

valores. Como eu sou nova na EJA, eu sou tenho 4 anos, então eu me sinto ainda muito 

distante do cerne da coisa, num sei, eu ainda não compreendo muito bem a EJA, eu não 

compreendo muito bem. Por isso, coloquei pensando sobre que valores eu deveria ter 

enquanto pessoa, profissional para poder viver esse desafio, e aí eu pensei na coragem e 

na energia que seria esse vermelho, tanto é que ultimamente, eu estou usando umas 
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cores mais vibrantes, até isso também porque também tem a ver a coerência. No azul, eu 

pensei assim na visão de futuro, nós temos que ter essa visão de futuro, a disciplina e a 

perseverança, e pra finalizar que eu fiz assim numa questão que pra mim é o ciclo sem 

fim do aprender.  

 

CRUZAMENTO DA CATEGORIA COMO ME SINTO NO TRABALHO COM A EJA 

1 e 2 divergem porque enquanto 1 pensa que os professores são muito importantes por 

serem regadores. Em 2, a co-pesquisadora declara que se sente pioneira por ter 

implantado um trabalho de arte diferente no CEJA.  

 

2 e 3 divergem, pois em 2, a co-pesquisadora se sente pioneira por ter criado um 

trabalho de arte diferente no CEJA. Já em 3, se sente como uma ponte que liga o aluno 

ao mundo do conhecimento. 

 

2 e 4 se opõem porque em 2, existe a convicção de estar fazendo um trabalho diferente 

dentro do CEJA, enquanto em 4, a co-pesquisadora revela ainda não compreender muito 

bem a EJA, sentindo-se meio distante do cerne da mesma. 

 

Estudo transversal da técnica minhas criações na EJA com o grupo-pesquisador 

CEJA-manhã. 

 

CORDEL  

A história que vou lhes falar 

Você não vai ouvir noutro lugar 

Nela os professores do CEJA dizem o que é criar na EJA 

Para suas criações problematizar 

Cada um foi levado a sua arte expressar 

Com muito empenho 

Cada um fez um desenho 

Em seu ato criador 

Josenir desenhou um professor-regador 

Em sua produção ela também desenhou o chão 

De verde ela o pintou 

E no CEJA logo pensou 
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Com muita segurança e confiança disse que o CEJA é um solo fértil da esperança 

De seres que merecem respeito: alunos, professores e toda a equipe que fazem parte da 

escola o CEJA é feito 

Os protetores, ou melhor, os professores são regadores 

Porque nessa trajetória, são parte muito importante nessa história 

No desenho há gotas representadas por pontas soltas 

São bolinhas coloridas, cujos efeitos fazem surtir vários efeitos 

As gotas são os conhecimentos passados para o alunado 

Num desenho alguém expressou algo que criou 

Essa produção representa então: os grupos de estudos na sala de arte em seus momentos 

de integração  

Para expressar o ensino do CEJA, que é individualizado e personalizado 

Foi desenhado um alunozinho estudando sozinho sentado 

O colorido da produção [desenho] é a diferenciação de atuação 

Retrata um trabalho diferenciado porque é desvinculado da metodologia que o CEJA 

tem adotado, o qual está centrado no estudo individualizado, na orientação e na 

avaliação 

Este trabalho é diferente porque esta estrutura está ausente 

De manhã e à tarde se trabalha na sala de artes debatendo vários assuntos e conteúdos 

nos grupos de estudos 

Para retratar seus componentes foi feito uns alunos-bonequinhos de cores diferentes 

Nos grupos, se trabalha com a política da igualdade, já que não faz distinção de cor, 

raça ou idade 

Tem pai, tem mãe, tem senhor de 60 anos de repente tem um adolescente  

Tanto para o aluno como o educador isso é enriquecedor 

O aluno do CEJA apresenta um diferencial porque tem muito potencial 

Os professores desse local apenas ajudam dando alguns esclarecimentos, mas os alunos 

já chegam com uma bagagem muito grande de conhecimentos 

Há também uma produção com a seguinte ilustração: 

Plantinhas que chamou de florzinhas, uma ponte com pessoas e um aluno passando e à 

escola chegando 

O significado do que foi desenhado se relaciona à função que no CEJA se tem 

desempenhado 

Do que se desenhou, a ponte como foco principal se tomou 
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No SASP se tem trabalhado 

Por isso quem lá tem atuado 

Meio educadora-porta de entrada tem se considerado 

Lá se atende ao aluno que o CEJA vem procurar 

Neste estabelecimento, a pessoa desenvolve o sentimento de ser uma educadora-ponte 

fazendo o ligamento ao mundo conhecimento 

Todo cuidado tem-se tomado para não ser mais uma porta fechada na vida do alunado 

Por se acreditar que ao se dirigir pra cá, o aluno alguma coisa vem buscar para sair de 

uma situação e do lugar que está 

Procura-se então cuidar para que o aluno ao chegar, tenha vontade de retornar, e a sua 

vida de estudante recomeçar 

 Alguém diz: “um arco-íris eu fiz” 

Ao desenhar, começou a imaginar nos valores que vão embasar essa questão do criar 

Às vezes quando se é novato na EJA não a compreende muito bem 

Ou seja, distância do cerne da EJA tem  

Ao se fazer disso uma questão  

Logo se começou a pensar numa solução 

Enquanto profissional, alguns valores se deve ter para esse desafio poder viver 

Por ser uma cor brilhante e também vibrante, o vermelho se associa à coragem e à 

energia 

Ao se imaginar o que o azul pode representar 

Com segurança, está ligado à visão de futuro, disciplina e segurança 

E para finalizar o que se começou a elencar 

Numa demonstração de que se tem imaginação, termina-se numa questão, que vem a 

ser: o ciclo sem fim do aprender 

 Uma árvore se criou 

A partir dela uma escola-pessoa se fabricou 

Num desenho de pessoas de mãos dadas foram retratadas a harmonia entre o aluno e 

professor 

Com isso, nossa história terminou 
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Fotos da produção plástica da técnica minhas criações na EJA do grupo-

pesquisador CEJA-noite 

 
 

Análise classificatória da técnica minhas criações na EJA com o grupo-

pesquisador CEJA- noturno 

CATEGORIAS: 

CHEGADA E SAÍDA DOS ALUNOS AO CEJA: Como os alunos chegam  

1-Beth- [O desenho que fez] Representando aqui a chegada do aluno, recepção que esse 

aluno tem, deve ter, uma recepção, vamos até dizer assim, festiva, porque ele veio para 

a escola. Ele voltou.  

2-Karmem- Mas quando você [eu, Rosileide] falou assim que as bolinhas iam sair, aí eu 

pensei numa frase [...] Aí eu lembrei de uma coisa assim; quando você chega, você vem, 

deixa um pouco de si, [...]Aí eu tive essa sensação que quando eles[alunos] chega, eles 

deixa um pouco deles,  

3-Graça- [...] Mas aqui faltou o preto pra dizer também que às vezes as pessoas entram 

aqui no CEJA pra nos tentar com propostas desonestas: é uma declaração sem ele ser 

aluno, sem ele ta freqüentando (Karmem diz algo). É um certificado aligeirado, na 
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carreira, instantâneo, sabe! [...] E muitas vezes eles saem daqui, como já saiu nessa 

semana, já dizendo que eu ia queimar pretinha no inferno....(alguém diz: ave Maria!) 

(risadas do grupo). Porque ela queria que eu assinasse uma declaração, sem ela estar 

freqüentando, porque ela precisa para um emprego.  

4-Auxiliadora Coelho- Aí desenhei aqui o bonequinho, eu super feliz, cheia de bolinhas 

coloridas, e assim tudo muito colorido (alguém tosse) E assim trazendo pro EJA, eu 

pensei assim que fossem os alunos, quando chegam até nós, cada um vem com sua 

sabedoria, querem muito o diálogo, querem incentivo, e a gente acaba retornando tudo 

isso pra eles, com muita paciência, com muito amor, e eu joguei assim umas palavras 

[...]Às vezes, eles chegam tão inseguros, e quando você dá uma palavra de incentivo, de 

conforto, de apoio, pede que ele vá fazer a prova que ele tem capacidade pra tal.  

5-Silvana- E veja as pessoas como elas se abrem, como elas chegam aqui, [na sala de 

artes] às vezes é terapia (sorri). Elas têm tempo pra isso aqui, quem tem tempo vem, e 

eu tenho tempo. Então elas se abrem, elas falam da vida, elas choram, elas falam de 

depressão, elas falam de num sei o quê, quer dizer de tudo. 

6-Auxiliadora- [...] pra que quando ele [aluno] vem nesse esforço, já ele chegar aqui, já 

é uma vitória, porque com certeza melhorará a sua vida, e ele adquire todo o 

conhecimento aqui pra melhorar, não esquecendo da bagagem que ele traz, 

conhecimento pra ele e toda a vida. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA CHEGADA E SAÍDA DOS 

ALUNOS AO CEJA: 

Como os alunos chegam 

1 e 2 divergem porque ambos desejam ressaltar dimensões diferentes acerca da entrada 

dos alunos no CEJA, ou seja, da escola onde as co-pesquisadoras trabalham. Em 1, o 

que se quer mostrar é que a recepção aos alunos, quando eles chegam à escola, deve ser 

um acontecimento festivo devido eles terem voltado a estudar. Em 2, a co-pesquisadora 

deseja destacar é que quando o aluno entra no CEJA deixa um pouco de si. 

 

1 e 4 divergem porque em 1, a chegada dos alunos à escola é considerada um 

acontecimento festivo, devido eles terem voltado a este estabelecimento de ensino. Já 

em 4, a chegada dos alunos é vista como um momento em que eles demonstram querer 

diálogo, incentivo, conforto e apoio dos professores. 

 



101 
 

1 e 5 divergem porque em 1, a chegada dos alunos à escola é considerada um momento 

festivo, devido ao fato deles terem voltado a estudar. Já em 5, a chegada dos alunos é 

retratada como sendo um momento terapêutico, já que eles vão ao CEJA para se 

abrirem, falarem das suas vidas, chorarem e até falarem de depressão. 

 

1 e 6 divergem porque para 1, a chegada dos alunos à escola é vista como sendo um 

momento festivo porque eles voltaram a estudar, enquanto em 6, o fato dos alunos 

chegarem à escola em si é considerado uma vitória devido o esforço que eles fizerem 

para chegar lá. 

 

2 e 4 divergem porque 2 deixa subentendido que logo ao entrarem, os alunos já levam 

algo para  a escola, pois entram deixando um pouco de si. Já em 4, o aluno é retratado 

como alguém que vai à escola esperando mais receber do que dar, já que ao chegar, 

apesar de vir com a sua sabedoria, demonstra estar inseguro, desejando diálogo, 

conforto e o apoio dos mestres. 

 

2 e 5 divergem porque para 2 os alunos chegam ao CEJA deixando um pouco de si. Já 

em 5, se diz que os alunos ao chegarem à sala de artes do CEJA, fazem deste lugar um 

espaço de terapia, pois se abrem falam de sua vida, de depressão e até choram. 

 

2 e 6 divergem porque ambos atribuem sentidos diferentes à chegada dos alunos à 

escola. Para 2, esse retorno deles à escola é retratado como um momento aonde eles 

vêm e deixam um pouco de si no CEJA. Já em 6, a chegada dos alunos é vista como um 

ato de vitória dos alunos. 

 

3 e 4 divergem porque a chegada dos alunos à escola é vista de forma diferente por 

ambas co-pesquisadoras. Em 3 se diz que há alunos que chegam ao CEJA para tentar os 

professores com propostas desonestas, já em 4, os alunos chegam ao CEJA inseguros, 

querendo inclusive uma palavra de conforto. 

 

3 e 5 divergem porque se diz que muitos alunos chegam ao chegam ao CEJA para tentar 

os profissionais de lá com propostas desonestas, já em 5, os alunos chegam ao CEJA 

para se abrirem, falarem de suas vidas, de depressão e outras coisas mais. 
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3 e 6 divergem porque em 3, os alunos chegam ao CEJA para tentar os educadores com 

propostas desonestas, já em 6, a chegada dos alunos a essa escola é vista como uma 

vitória devido ao esforço feito para chegar até lá.  

 

4 e 5 convergem porque dá a entender que os alunos vêm ao CEJA para conversar com 

seus mestres, em 4, eles querem diálogo. Em 5, os alunos chegam ao CEJA para se 

abrirem e falarem de suas vidas. 

 

4 e 6 convergem porque ambos dizem que os alunos chegam à escola em busca de algo, 

mas também trazem alguma coisa. Em 4, os alunos, chegam aos professores trazendo 

sabedoria, mas inseguros. Daí quererem o incentivo dos professores que acabam 

retornando tudo com muita paciência e amor. Em 6, os alunos chegam à escola trazendo 

sua bagagem, mas neste estabelecimento eles adquirem conhecimentos para melhorar às 

suas vidas. 

 

5 e 6 divergem porque em 5, os alunos que chegam até à co-pesquisadora fazem desse 

encontro um momento de terapia: se abrem, falam das suas vidas, choram e falam de 

depressão. Já em 6, a outra co-pesquisadora diz que ao chegarem à escola, os alunos 

adquirem conhecimentos que com certeza melhorarão às suas vidas. 

 

Como os alunos saem 

1-Beth- E aqui, é essa representação do professor com o aluno, o professor se sentindo 

feliz com a saída do aluno, onde ele conseguiu atingir seus objetivos, e aqui essas 

rodinhas aqui, [...] umas bolinha é o aluno feliz porque atingiu seus objetivos.  Porque o 

objetivo dele era aprender e, através desse aprendizado, ele chegar a uma coisa 

melhor.... 

2-Karmem- [...] e [você] retorna levando um pouco da gente! [...] [teve essa sensação 

que quando o aluno sai] leva um pouco da gente [professores]. 

3-Graça- Agora nós precisamos ter aquele cuidado, porque ele [aluno] nunca sai o 

mesmo, como a Karmem falou, se ele for bem tratado, ele sai se sentindo bem melhor, 

com vontade de voltar, de ir pra frente, de ir à diante, ele sai motivado. Se for jogado 

uma ‘bacia de água fria’ ou ele não encontrar o que ele buscava, ou ele for tratado com 

grosseria, ele sai também diferente, mas ele sai assim querendo ir pra bem longe [...] 

Então, eles não saem daqui os mesmos. Eles saem diferentes 
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CRUZAMENTOS DA CATEGORIA CHEGADA E SAÍDA DOS 

ALUNOS AO CEJA 

Como os alunos saem 

1 e 3 divergem porque em 1, o aluno sai da escola demonstrando sentimento de 

felicidade por ter conseguido atingir seus objetivos, isto é, aprender para então chegar a 

uma vida melhor. Já em 3, existe uma condição para que esse objetivo se concretize, 

pois se acredita que o aluno só sairá se sentindo melhor, com vontade de ir à diante e 

motivado, se ele encontrar o que ele buscava na escola e não for tratado com grosseria. 

 

2 e 3 divergem, pois em 2, os alunos saem da escola levando um pouco dos 

profissionais de lá. Já em 3, o que se quer destacar são os efeitos que o tratamento 

dispensado aos alunos tem quando eles saem da escola. Acredita-se que eles nunca saem 

os mesmos, somente se forem bem tratados. Aí sim, se sentem melhor e com vontade de 

voltar. Mas se ao contrário disso, se lhes for jogado um “balde de água fria”, eles saem 

querendo ir para bem longe. 

 

AS CONVERSAS DOS PROFESSORES COM OS ALUNOS NOS 

ATENDIMENTOS. 

1-Karmem- Hoje mesmo eu tive uma experiência assim: eu estava lanchando, aí tinha 

dois professores na orientação e na avaliação. Aí um aluno estava atrás de mim. Aí a 

minha colega disse assim: ‘ela foi escovar os dentes’[sorri]. Aí a aluna tava sentada com 

uma cara assim amarrada, mas muito amarrada. Aí quando eu saí, eu disse assim: ‘você 

já passou na orientação?’ Ela disse: ‘Não. Ele disse que não precisava, que eu podia ir 

direto’. Eu disse: ‘pois vamos lá comigo’. Aí eu fui lá, e disse assim: ‘eu queria lhe 

apresentar o professor Germano. Você conhecia o professor Germano?’ Ela disse: ‘Não. 

Ele não tava aqui quando eu vim’. ‘Que horas que você veio?’ ‘Eu vim depois das 

cinco’ ‘Pois o Germano está sentado aqui desde cinco horas’. ‘Você precisa nos 

conhecer. Eu sou a professora Karmem. Ele é o professor Germano. Você conversa um 

pouquinho com ele que estou na sala de avaliação’. Quando ela chegou na sala de 

avaliação, ela não estava mais com a mesma cara, amarrada, sabe! Ela disse assim pra 

mim: ‘professora, eu vou dizer uma coisa, eu acho lindo quem é esquerda, a senhora é 

esquerda’. Eu disse: ‘É. Isso aqui é uma herança de família’ Foi uma forma que ela teve, 

pra eu desmanchar aquela primeira impressão. Aí enquanto eu preenchia a ficha dela, eu 
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fui com ela, dizendo assim: ‘olha, eu sofri tanto, porque eu sou esquerda, porque o meu 

pai combateu sempre que ele pôde. Ele combateu pra que eu não fosse esquerda, mas 

mesmo assim ainda continuo escrevendo, (...) só enquanto eu preenchia a ficha, eu 

entreguei a prova dela, e ela fez a prova. Ela se saiu bem na prova, e quando ela foi 

embora, ela disse: ‘muito obrigada, professora’. E foi embora. E o que foi que eu fiz? 

Eu não fiz nada. [...] Então, será que essa minha construção serviu pra alguma coisa? 

Mas o que foi? Para que foi que serviu? Porque você não vai ter tempo. Talvez ela não 

volte mais no meu horário. Ela disse que nem me conhecia. [...] Eu coloquei essa grande 

interrogação. Eu acredito que tudo na educação é uma grande interrogação. 

2-Graça- Então nós temos uma organização, um regimento, e a gente vai colocar tudo 

isso pra eles [alunos], que a sociedade precisa dessas normas, e que a gente tem que se 

submeter, porque a gente vive em sociedade, e tem que ser organizado e tal. Isso é uma 

aula de civismo e de cidadania.  

3-Auxiliadora Coelho - E assim a nossa recompensa do dia a dia é quando algum aluno 

chega pra gente, como o exemplo que eu tive um, que eu gostaria de ler pra vocês. Ela 

disse que ia embora e não tava me encontrando. Aí eu estava na avaliação. Aí ela olhou 

pra mim: ‘professora, eu queria falar com a senhora’. Eu disse; ‘pois não. Vai fazer 

prova? Me dê sua ficha?’. Ela disse: ‘Não. A senhora lembra a última vez que nós nos 

encontramos? O que foi que a senhora me disse?’ Aí eu disse: ‘me desculpe, mas a 

gente conversa todo dia, com tanto aluno’. Aí ela disse: ‘Não. Leia meu cartãozinho’. Aí 

ela (ham) colocou: ‘professora Auxiliadora, parabéns pelo seu dia, obrigada por ter me 

incentivado a fazer a prova num dia em que eu estava tão insegura. Eu fiz e tirei nove e 

meio, que Deus a abençoe sempre’. Aí eu achei tão bacana. Eu disse: ‘olha, 

sinceramente eu não lembrava, mas você contando a história, agora eu lembro’.   

4-Silvana- [....] tem momentos [nos atendimentos] assim que nos agradam muito, a 

gente fica é agradecida por isso, como um aluno que esteve aqui hoje. [...] Ele falou da 

vida dele, falou da esposa dele, falou (riso), quer dizer, ele falou muito dele, falou 

daqui, que ele consegue estudar. [...] E no fim, aí ele começou a falar das paqueras dele 

aí fora, eu comecei ‘nossa, lá vem’. Então, no fim, ele sutilmente (sorri) E a senhora? 

Eu disse assim: ‘não, fulano, é o seguinte: você pode vir aqui, a gente pode conversar, 

conversar sobre tudo, sobre arte’,[...]. Eu disse assim: ‘você pode conversar sobre o que 

você quiser, agora sobre a minha vida particular, ah, isso aí eu num falo não’. Aí ele 

ficou tão sem graça, e assim: ‘não, nem se preocupe’. Ele disse assim: ‘desculpa, 

professora, desculpa’. Eu disse assim: ‘não, não se preocupe que eu não estou chateada 
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não’, porque eu corto logo. ‘Num é isso, a minha função aqui num é essa, e você num 

veio pra cá pra isso.’ Então, a gente vai conversar sempre que você quiser, essa porta ta 

aberta, agora’. Aí estimulei, disse que ele era muito inteligente e tal. Aí o que ele disse, 

isso ficou na minha cabeça, que aqui ele chega aqui [na sala de artes], ele tem um 

diferencial. Por que ele se abriu muito comigo? Porque eu sou uma pessoa muito alegre, 

ele notou quando eu cheguei triste hoje. O que eu tinha? Certo, porque aqui poucas 

pessoas ele vê com esse sorriso, sabe, o tempo todo nos lábios na boca. Ele disse que eu 

era uma. Então eu agradeci, que às vezes eu estou até meia triste,  a Karmem, ele disse 

que...,  aí ele num sabia o nome, aí teve que dizer todas as características da Karmem. 

[...] e outras que ele falou também, quer dizer, ele falou de três pessoas, e eu acho que 

aqui é um mundo de professores [...] Eu disse ‘não, é porque você não vem aqui todo o 

tempo, todos os, como é se diz? Os turnos. Você num conhece todo mundo’. Ele disse: 

‘não, mas eu percebo muito bem pelas pessoas quando elas são abertas e quando elas 

são fechadas.’ Então, eu deixei isso aqui tudo muito aberto, as bolas são abertas, as 

cabeças são abertas, as pessoas são abertas, num sei como é que eu vou fechá-las, ainda 

estou em processo de ... 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA AS CONVERSAS NOS ATENDIMENTOS 

AOS ALUNOS NO CEJA 

1, 2 e 4 divergem. Pois enquanto em 1, as conversas da co-pesquisadora com os seus 

alunos levam-na a pensar que tudo na educação é uma grande interrogação, por não se 

saber em que as suas construções com os alunos irão servir. Em 2, a co-pesquisadora 

acredita que as conversas nos atendimentos que faz aos alunos são consideradas aulas 

de civismo e cidadania, porque é nesse momento que ela vai explicar a eles a 

necessidade das normas e organização da escola. Já em 4, a co-pesquisadora vê as 

conversas nos atendimentos aos alunos como momentos de terapia, já que eles 

procuram-na para falar de tudo acerca de suas vidas, inclusive depressão. 

 

1 e 3 se opõem porque em 1, a co-pesquisadora diz que no atendimento aos alunos faz 

construções (criações), mas não sabe se isso vai lhes servir, já que os alunos vão embora 

e às vezes ela não os vê mais. Daí acreditar que tudo na educação seja uma grande 

interrogação.  Já em 3, a conversa nos atendimentos aos alunos é considerada uma 

recompensa pelo fato de uma estudante reconhecer os efeitos da interferência da 

educadora em seu processo educativ 
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SENSAÇÃO GRATIFICANTE DE TRABALHAR COM EJA 

1-Beth- Representa? [as criações na EJA] É uma coisa maravilhosa porque é a coisa que 

gosto de fazer [...] e eu me sinto feliz de trabalhar com jovens e adultos. Acho um 

trabalho maravilhoso, muito gratificante. 

2-Graça Vieira- Esse pessoal vem pra cá assim: muito oprimido, muito fechado, 

achando que não vão ser satisfeito naqueles anseios e muitos deles, eles bota a cabeça 

ali só pra dizer assim: ‘ei, terminei, viu, já dei entrada no meu certificado!’ (risos de 

alguém do grupo). Entenderam? Então, isso é muito gratificante, sabe!  

3-Auxiliadora Coelho- A gente fica gratificada quando consegue fazer alguma coisa pra 

alguém. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA SENSAÇÃO GRATIFICANTE 

1, 2 e 3 divergem entre si porque apresentam sentidos diferentes sobre a sensação 

gratificante. Em 1, a co-pesquisadora considera gratificante o fato de trabalhar com 

educação de jovens e adultos. Em 2, a outra co-pesquisadora vê como gratificante o fato 

dos alunos passarem onde ela fica para dizerem que já deram entrada em seus 

certificados, ou seja, que já concluíram os seus estudos. Já em 3, a co-pesquisadora 

revela se sentir gratificada pelo fato de conseguir fazer alguma coisa para alguém. 

 

BOLINHAS COLORIDAS   

1-Carmem- As bolinhas coloridas eram os alunos, cada um com seu conhecimento, com 

a sua visão de mundo.   

2-Graça- Eu pensei assim os nossos alunos sendo essas bolinhas coloridas, cada um 

diferente com sua individualidade. E expressei isso aqui nessas espirais, as bolinhas em 

dinâmica, cada um com as suas características e as suas peculiaridades. 

3-Auxiliadora Coelho- [bolinhas] Coloridas porque cada um [aluno] tem sua 

personalidade, seu jeito, sua maneira. 

4-Silvana-[não vê bolinhas fechadas] [...] os alunos também são muito abertos. [...] e 

são as bolinhas super coloridas, cada cabeça, cada um pensando de uma forma, de outra. 

5-Auxiliadora- Aí eu botei até um lago, uma árvore, um banquinho, o sol brilhando e a 

cabeça colorida, as minhas bolinhas não são os alunos, é o colorido que ele vai dar a 

vida dele. Então, o cabelo é verde, vermelho, azul, verde; então é todo esse 

conhecimento, essa coisa boa que ele recebeu, que formatizou e agora ele tem todo um 

colorido pra viver uma vida melhor. [...] 
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CRUZAMENTO DA CATEGORIA BOLINHAS COLORIDAS 

1, 2, 3 e 4 convergem porque os quatro salientam as diferenças dos alunos ao 

relacionarem os mesmos às bolinhas coloridas. Em 1, as bolinhas coloridas eram os 

alunos, cada um com o seu conhecimento e sua visão de mundo. Em 2, as bolinhas 

coloridas também se referem aos alunos, cada um com sua individualidade. Em 3, as 

bolinhas coloridas se referem também aos alunos, cada um com sua personalidade. Por 

fim, o 4 diz que as suas bolinhas eram abertas e super coloridas para representar cada 

um dos alunos pensando de uma forma e de outra. 

 

5 se opõe a todos porque é o único que diz que as bolinhas não são os alunos e sim o 

colorido que eles vão dar à sua vida deles para dessa forma viverem uma vida melhor. 

 

SENSAÇÕES DAS BOLINHAS 

1-Karmem- [...] vocês viram minhas bolinhas? (risos do grupo) Eu queria só falar pra 

vocês da sensação das bolinhas. Eu estava nessa mesma sala, em pé, e as bichinhas tudo 

me sufocando e subindo no meu pescoço. Aí eu comecei a pular, sabe! (risos) pra ver 

seu conseguia respirar. E as bichinhas subindo. Depois começou a entrar? ‘eu vou é 

relaxar e gozar porque (...)’ (Risos do grupo). Aí, fica difícil porque você num tem essa 

sensação de uma coisa lhe invadindo assim pelo nariz. Eu pelo menos tenho problemas 

seríssimos assim, qualquer coisa me falta o ar, então essa ruma de bolinha. 

2-Auxiliadora- [...] quando as bolinhas foram entrando na sala, eu fiquei tão feliz. Eu 

pensei que eu estava assim num circo. Aí fui vendo aquelas bolinhas entrando, umas 

transparentes, umas coloridas, umas brilhosas, e eu ficando feliz, e as bolinhas chegando 

perto de mim. E quando elas começaram a entrar dentro de mim, eu pensei que eu fosse 

assim um palhaço enorme no circo, e minha roupa foi crescendo, e eu (...) achando 

graça, e quando elas foram saindo, eu senti que as bolinhas iam também felizes. Eu 

pensei que elas estavam rindo pra mim, dando tchau, e eu fiquei super feliz. 

 

CRUZAMENTO DA CATEGORIA SENSAÇÕES DAS BOLINHAS 

1 e 2 divergem porque em 1, ao entrarem pelo nariz, as bolinhas sufocam a co-

pesquisadora, levando-a a faltar o ar. Já em 2, a outra co-pesquisadora diz que quando 

as bolinhas entraram no seu corpo lhe fez pensar que era um palhaço, devido ao fato da 

sua roupa haver crescido.  
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O CEJA  

1-Karmem- [...] a coisa assim que mais me marca aqui no CEJA é essa circulação, que 

eu nunca tenho contato com o aluno por muito tempo, [...], eu tenho no mínimo 8 meses 

de contato direto com o aluno. Aqui às vezes, eu tenho 3 encontros com ele, e ele 

desaparece.  

2-Graça- Agora isso [desenho dela] é o CEJA, é uma roda viva. Nós somos uma roda 

viva, é tanto que a experiência da gestalt, se você rodar esse desenho, você vê que ele 

está rodando. Então, o CEJA é essa roda viva colorida, bonita e quem entra aqui nunca 

sai o mesmo. Até pra pedir uma informação, quem entra não sai o mesmo. 

3-Auxiliadora morena- (....) quando eu chego ao CEJA, eu vejo meu aluno que ele vem 

numa caminhada, num esforço pra buscar nossa escola que ta lá na montanha, assim no 

alto, que ele vai buscar melhorias pra vida dele, já que, é como eles dizem; ‘eu não 

posso mais perder tempo, professora, o agora é o meu futuro’. 

 

CRUZAMENTO DA CATEGORIA O CEJA 

1, 2 e 3 divergem, pois os três atribuem sentidos diferentes ao CEJA. Em 1, a dimensão 

do CEJA que é ressaltada é a circulação de alunos, a qual faz com que o professor não 

tenha contato com os estudantes por muito tempo. Isso leva a professora a se questionar 

se no pouco tempo que tem com eles consegue ajudá-los em alguma coisa. Essa 

incerteza lhe leva a desejar pesquisa nessa escola para saber o que aconteceu. Em 2, o 

CEJA é roda viva, lugar onde quem entra não sai o mesmo. Por fim, o CEJA é 

montanha porque faz a co-pesquisadora se lembrar da caminhada e do esforço que o 

aluno faz para buscar essa escola que está lá no alto, a qual ele busca visando melhorias 

para a vida dele. 

 

RESULTADOS/FRUTOS DE MINHAS CRIAÇÕES NO CEJA 

1-Karmem- [...] eu acho que todas as minhas criações que eu tento fazer, eu ainda não 

tenho uma resposta pronta do resultado que ela possa ter tido nos alunos do CEJA. [...] e 

às vezes, você faz uma criação, mas você não sabe que fruto saiu daquela criação 

porque muitas vezes esse resultado não sai logo porque cada um tem o seu ritmo, e 

talvez eu nem chegue a ver esses frutos. [Às vezes tem três encontros com o aluno e ele 

desaparece] [...] Como eu vou saber o que foi o que aconteceu? Aí eu acho isso muito 

subjetivo, o que aconteceu. Será que eu consegui ajudar em alguma coisa? [...] E eu 
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acho assim que aqui, que todas essas criações nos levam a desejar muita pesquisa, sabe! 

Por isso, porque você nunca sabe o que foi que aconteceu. 

2-Graça- Mas aí, ao mesmo tempo, queria assim confortar a Karmem no pensamento 

dela, viu, que a gente não colhe os frutos imediatos. E eu quis até desenhar aqui um 

bocado de fruto, mas eu achei que ia ficar muito ridículo porque eu desenho ruim, certo! 

Mas essa coisa que se dispersou no final são os frutos que são lançados aí na sociedade. 

3-Silvana- Então, é como a Karmem falou, eu ainda não tive tempo. Se ela não teve 

ainda tempo de colher os frutos, como a Graça falou, imagine eu, que entrei aqui em 

fevereiro [...] Eu num sei se as minhas criações estão dando frutos. Eu gostaria que 

desse. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA RESULTADOS/FRUTOS DE MINHAS 

CRIAÇÕES NO CEJA 

1 e 2 divergem porque em 1, a co-pesquisadora declara que faz uma criação com os 

alunos, mas não sabe quais frutos irão dar, porque muitas vezes os resultados não 

aparecem imediatamente. Já em 2, a co-pesquisadora dá a entender que tem certeza que 

os frutos sempre vêm. Contudo, acredita que eles não são imediatos e sim lançados de 

forma dispersa na sociedade. 

 

1 e 3 convergem por dizerem não saber se as suas criações estão dando frutos. 

 

O QUE TEMOS FEITO PARA OS ALUNOS DO CEJA 

1-Graça- [...] e a gente já tem nesses 31 anos de CEJA, já tem colaborado demais com a 

transformação da sociedade, com esses alunos que saíram daqui [...]. Então, eu acho que 

a gente pode melhorar sim, muitos. A gente não vai poder melhorar o mundo, mas a 

gente pode melhorar mil pessoas, e é muita coisa!  E é isso que a gente faz! 

2-Auxiliadora- ‘Aí eu vejo o que eu posso fazer por ele [ aluno], o que posso motivá-lo, 

melhorar o conhecimento dele,[...] é como eu falei, eu olho e vejo o que eu posso fazer 

pra melhorar a vida dele. Então é metodologia, é o diálogo, [...] dôo gramáticas pros 

meus alunos, trago exercícios extras pra eles...  
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CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O QUE TEMOS FEITO PARA OS 

ALUNOS DO CEJA 

1 e 2 convergem porque ambos acreditam que podem melhorar a vida dos alunos 

através dos estudos seja usando o diálogo, seja realizando exercícios extras para eles. 

 

POSTURAS/SENTIMENTOS E VISÕES EM RELAÇÃO ÀS MINHAS 

CRIAÇÕES NA EJA 

1-Carmem- E outra coisa assim, essas criações que eu tento fazer, eu sempre faço uma 

análise delas, se não foram boas, eu tento mudar. Eu tento fazer de outra forma, [...] E 

muitas vezes, eu me sinto assim, como é que se diz? Desconstruindo tudo pra começar 

tudo novamente, sabe!   

2-Silvana- [...] eu sou nova aqui na EJA. [...] aqui na sala de arte, quais são minhas 

criações? Eu ainda estou muito limitada, eu me sinto, sabe, nas minhas criações. Então 

assim, eu vejo tudo muito aberto (sorri), não vejo bolinhas fechadas, [...] Eu num sei 

como é que vai ficar no ano que vem, quer dizer, está muito aberto [...] Eu coloquei isso 

aqui, agora sempre caminhos abertos, eles nunca se fecham.  

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA POSTURAS/SENTIMENTOS/VISÕES EM 

RELAÇÃO ÀS MINHAS CRIAÇÕES 

1 e 2 divergem em relação às criações.  1 se sente sempre desconstruindo tudo para 

começar tudo novamente. Já 2 se vê ainda muito limitada em suas criações. Daí achar 

que tudo em sua prática profissional ainda está muito aberto. 

 

TROCAS E APRENDIZADOS NO CEJA 

1-Beth [...] porque é esse relacionamento, essa vivência com o aluno, esse aprendizado, 

uma troca de experiências, de conhecimento que a gente tem através do aluno [...] 

2-Carmem- E as cores do (...) identificação um com o outro, a troca de conhecimento e 

(...).... [...] porque eu faço parte (...) também, porque todos nós temos o nosso 

conhecimento, (...) essa é a troca de conhecimento entre aluno-professor, professor e 

aluno e aluno e aluno. E gente cresce com (...) (barulho de algo que é arrastado) 

3-Karmem- [...] quando eu cheguei aqui há 8 anos atrás, claro que eu não tenho a 

postura que eu tenho hoje. Hoje eu tenho muito mais maturidade adquirida em cima dos 

erros que eu fui cometendo e adquirindo e aprendendo, o que não era assim porque eu 

vim pra cá (...) jeito. E aí a gente aprende, vai aprendendo, não sei ainda, mas estou 
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aprendendo [...] Mas quando você vê que uma pessoa chega totalmente armado, se você 

se armar também, aí num dar certo. Então, a gente tem que aprender essas coisas aqui. 

[...] eu acredito assim, que nós somos os professores, nós somos privilegiados de 

estarmos constantemente nessa aprendizagem, nessa troca. 

4-Auxiliadora Coelho- Aí ela nos trouxe, acho que para todos, uma caixa de chocolate. 

Aí eu achei super carinhoso, sabe assim [...] Aí assim eu acho que tudo que você, você 

dar em troca e vice-versa ! Eu dei amor para ela, carinho, atenção, e ela me retribuiu. Aí 

eu acho assim que as bolinhas foram essas trocas! 

 

CRUZAMENTO DA CATEGORIA TROCAS E APRENDIZADOS NO CEJA 

1 e 2 divergem porque 1 menciona apenas a troca de conhecimentos entre aluno e 

professor. Já 2 fala da troca de conhecimentos como algo que se dá entre professor e 

aluno e também entre aluno e aluno. 

 

3 é ambíguo porque enfatiza os aprendizados e a maturidade obtidos em seu trabalho no 

CEJA durante os anos que tem trabalhado nesta escola. Acredita que os professores são 

privilegiados de estarem nessa aprendizagem e também nessa troca. Contudo, não há 

menção às trocas feitas. 

 

4 diverge dos demais por falar de uma troca que não é de conhecimentos e sim de 

carinho e atenção da co-pesquisadora para com uma de suas alunas. 

 

EXERCÍCIO DE BOA CONVIVÊNCIA  

1-Graça- [...] a gente [os professores] trabalha muito junto, sabe! Aqui, a turma aqui, eu 

toda a vida admirei muito isso quando cheguei aqui, é uma turma que se ajuda, sabe! 

Tem os arranjos de gatos, de irmãos, como eu disse no planejamento, porque todo irmão 

briga, e não chega a ser briga, mas tem as desavenças... 

2-Karmen- eu costumo dizer que nós trabalhamos num laboratório, numa diversidade 

muito grande porque aqui, eu falo sempre isso pra Beth, pra Carminha que são minhas 

companheiras de final de noite, sabe! Assim, de relaxamento espiritual. Então, eu 

sempre digo pras meninas: ‘isso aqui pra gente é uma riqueza, porque aqui você poderia 

rejeitar algumas pessoas ou se agarrar com força a outras, no entanto, o maior exercício 

que nós fazemos aqui é da convivência e do respeito mútuo, pra que a gente viva um 

pouquinho melhor porque...[...] A boa convivência, a tolerância, sabe! Porque é muito 
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ruim você trabalhar num lugar em que você acha ruim ir pra esse lugar, em que você se 

sente mal indo pra esse lugar. Então, a gente faz orações por esses momentos assim que 

cada um respeite cada vez mais o outro, sabe! Pra que a gente produza alguma coisa 

boa, porque se você está bem com você e com os outros, os frutos (ACABOU A FITA). 

3-Beth- eu pelo menos não tenho o que dizer dos meus colegas, graças a Deus! Eu estou 

quinze anos aqui, graças a meu bom Deus, [...], me dou bem com todos meus colegas 

(as pessoas falam baixinho paralelamente). Todas as direções que já passaram por aqui, 

eu me dei bem, ta entendendo? Eu sempre procuro conviver numa boa, do jeito que é. E 

procuro pedir sempre a Deus, [...] toda noite a gente ta pedindo... 

 

CRUZAMENTO DA CATEGORIA EXERCÍCIO DE BOA CONVIVÊNCIA 

1, 2 e 3 divergem entre si por falarem do relacionamento dos educadores do CEJA entre 

si de forma diferente. Em 1, a turma de professores se ajuda, entretanto, se reconhece 

que existem as desavenças, vendo isso como uma coisa de irmão, já que todo irmão 

briga. Em 2, a co-pesquisadora vê seu trabalho como um laboratório devido ao fato de 

abrigar uma diversidade muito grande. Devido a isso é um espaço rico. Por outro lado, 

diz que nesse ambiente, poderia rejeitar algumas pessoas ou até se agarrar a outras com 

força, no entanto, o maior exercício que se faz lá é o da boa convivência e do respeito 

mútuo. Já em 3, a co-pesquisadora declara se dar bem com todos os colegas, além de 

procurar conviver numa boa  com todas as direções que já passaram por lá. 

 

Estudo transversal da técnica minhas criações na EJA com os professores do 

CEJA-noturno 

 

CORDEL  

Amigos da universidade 

E de toda a cidade 

Estou aqui pra lhes falar  

E também apresentar  

Uma experiência 

Dos domínios da ciência 

Que trata de uma investigação 

Que mistura razão e emoção 

E fala de invenção e criação 
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A pesquisa de que vou lhes contar 

Tratou dos conceitos de EJA de professores e educadores 

Que ao problematizarem e tematizaram a EJA 

Falaram da EJA que acontece no CEJA 

Lugar que muitas pessoas vão procurar para voltar a estudar 

O CEJA é uma espiral 

Lugar onde quem entra não sai igual 

Um desenho lembra CEJA é uma roda viva bem bonita e colorida, cheia de cores vivas 

O CEJA tem muita movimentação 

Pois coisa que mais marca lá é a circulação 

Com tanto movimento 

Nunca se tem contato com o aluno por muito tempo 

Às vezes se tem apenas três encontros e ele desaparece 

Isso esvanece e esmorece 

Pois não dá pra prever, tampouco saber 

O que aos estudantes aconteceu 

Nem mesmo quando se faz uma invenção-criação 

Não se dispõe de nenhum dado, tampouco resultado 

Nenhuma resposta pronta das criações que se tem realizado 

Isso leva os educadores a se questionar: ‘será que em alguma coisa consegui ajudar?’   

E também a desejar que seja feita pesquisa por lá 

Para saber o que ocorreu 

O que ao aluno aconteceu  

Não se tem nenhum dado objetivo 

Tudo fica no plano subjetivo 

Como representação dessa inquietação se desenhou minhas criações na EJA-

interrogação 

Pois se acredita que tudo na educação é uma grande interrogação 

Não se colhe os frutos imediatamente 

Eles são lançados e dispersados  

Em toda a sociedade 

Mas essa não é a dificuldade professorado 

O que eles têm indagado é que devido aos ritmos do alunado serem diferenciados 

Muitas vezes os resultados dos seus aprendizados  
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Nem sempre poderão ser logo visualizados 

Suas inquietações são então: 

Não chegar a verem os frutos da sua criação 

Apesar de tal dificuldade, é nessa circulação, que os professores têm a oportunidade  

De todos os dias gente diferente encontrar em cada lugar deste espaço escolar 

Pois todo dia, aluno entra, aluno adentra,  

Aluno vai e aluno sai 

Tal movimentação faz os professores terem a sensação   

De que este povo diferente  

Ao sair, deixa um pouco de si, e sai levando um pouco da gente 

Tanto na ida como na saída 

Várias são as percepções e visões 

Que cada educando desperta nos seus professores e gestores 

Para uns, essa chegada do aluno marcada por uma recepção festiva 

Saldada como uma data comemorativa  

Tudo isso se dá pelo fato do alunado à escola ter voltado, 

Ou seja, de estudar ter deixado e agora retornado. 

E depois que à escola voltou um elo se formou entre o aluno e professor 

Para retratar essa chegada 

Uma professora estudada 

Este momento comparou 

Com uma imagem que desenhou 

Nele se retratou  

Como sendo um bonequinho,  

Parecido um palhacinho  

De eu super feliz o batizou  

Cheio de sortidas alunos-bolinhas coloridas 

Que aos educadores tem chegado 

A lembrança que tem dessa chegança  

É que os alunos vêm à escola com muita insegurança 

Para ela, o alunado deseja ser incentivado 

Os educadores com paciência e amor a eles têm apoiado  

E também lhes confortado 

Principalmente nos momentos em que eles são avaliados 
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Aí são lembrados que são capacitados  

Os alunos desejam dialogar  

Para com os professores conversar 

Ao colocar bolinhas e seu colorido- um de cada lado 

Ela diz também ter criado outro significado 

Se as bolinhas são as trocas feitas pelo alunado 

As cores das bolinhas são a personalidade 

dos que ao CEJA tem chegado 

Os alunos usam a sala de artes para se abrir 

Eles vão lá para falar 

E até mesmo chorar 

Nesse espaço, ninguém chega mudo 

Ao contrário, chega-se falando de vida, depressão e tudo 

Por isso, se avalia que acaba sendo uma terapia 

Quem dispõe de tempo vem 

E os professores dizem que têm 

Trabalhar com arte, não é só a arte ensinar, mas também com o ser humano trabalhar 

A arte está na vida e a vida está na arte,  

Com isso, demonstra-se então que não vê separação entre cada dimensão 

No CEJA, os alunos são vistos em primeiro lugar pelo fato deles quererem alcançar a 

escola-montanha porque lá no alto está 

Ao chegar ao espaço escolar 

O aluno adquire todo o conhecimento para melhorar 

Mas não se deve esquecer  

Nem deixar de dizer 

Que nessa história  

O fato de vir já é uma vitória 

Não esquecendo a bagagem que o aluno vem trazendo 

Há uma educadora que avalia 

Que o aluno que vem, sempre traz muita sabedoria 

Para a EJA conceituar e das suas concepções falar 

Com muito empenho 

Fez-se um desenho 

Para expressar a saída do aluno do espaço escolar 
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No desenho que se criou há uma representação do aluno com o professor  

É o professor se sentindo feliz 

Por ter tido seus objetivos atingidos 

Já uns alunos-bolinhas deram bis 

È o aluno se sentindo feliz 

Por ter alcançado aquilo que tinha objetivado: 

Obter um aprendizado para ser levado  

A algo melhorado 

Alguém alerta que os educadores tenham cuidado 

Pois o alunado 

Só sairá se sentindo melhorado 

Se ele for bem tratado 

Nesse, caso, ele sai motivado 

Com vontade de voltar ao espaço escolar 

 Diferente, com vontade de ir à frente  

Mas se lhe for jogado uma bacia de água fria 

For tratado com grosseria 

Não encontrar o que queria 

Ele sai também diferente 

Querendo ir pra bem distante da gente 

Para evitar esse caminho 

Cada um inventa seu jeitinho 

Antes de qualquer atitude tomar, os educadores procuram pensar no que podem realizar 

Passam então a se indagar: 

O que posso fazer para a vida do aluno melhorar? 

Como motivá-lo? Melhorar seu conhecimento? 

É nisso que fixam seu pensamento 

Seja através do diálogo ou da metodologia 

Só não demonstram apatia no seu dia a dia 

Nas suas programáticas, trazem exercícios extras, doam gramáticas 

Assim nos 31 anos do CEJA em muito já tem colaborado com o alunado 

E com isso a sociedade transformado 

Entre os desenhos relacionados à criação 

Os alunos-bolinhas coloridas entraram em ação 
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Cada um com sua visão de mundo e também com seu conhecimento 

Alunos sendo bolinhas coloridas 

As bolinhas em dinamicidade representam a diferença de cada aluno com sua 

individualidade e peculiaridade 

Uma professora esperta, desenhou bolinhas abertas 

Está certa de que os alunos são bolinhas abertas 

As bolinhas são coloridas para expressar a cabeça de cada aluno e a forma do mesmo 

pensar 

Entre as bolinhas há outras coisas perto 

São caminhos abertos 

Por novata na escola ser 

Uma professora diz que ainda não teve tempo de os frutos colher 

Também desenhou uma educadora-bolas abertas porque está certa de que os 

professores também são pessoas abertas  

As trocas entre aluno e professor, alguém relacionou às bolinhas que se pintou 

Ás cores do que foi desenhado vários sentidos foram dados 

As cores de uma produção mostram um aluno com outro numa situação de identificação 

Já as bolinhas coloridas são o colorido que o aluno vai dar à sua vida 

Outros significados às cores das bolinhas foram dados 

 Viu-se uma pessoa pintando um lago, uma árvore, um banquinho e um sol brilhando 

Entre as coisas do desenho referidas tem até aluno de cabeça colorida 

O cabelo do aluno é retratado com as cores verde, vermelho e azul, pigmentos que 

fazem o ligamento ao pensamento que é toda essa coisa boa que o aluno formatizou, 

teve em recebimento, enfim é todo esse conhecimento 

Com isso, agora ele tem todo um colorido pra dizer que vai ter uma vida melhor pra 

viver. 

Os professores desejam que os alunos saiam com bolinhas coloridas na cabeça. Por isso 

procuram fazer coisas que lhes fortaleça 
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Fotos do processo da técnica minhas criações na EJA do grupo-pesquisador do 

Educandário Santa Clara 

 

 
 

Análise classificatória da técnica minhas criações na EJA com o grupo-

pesquisador do Educandário Santa Clara 

CATEGORIAS: 

GOSTEI DA AULA DE HOJE PORQUE FOI 

1-Rosana- E o que você está achando dessa aula nova que a gente está tendo agora? 

2-Marcleide- [a aula] É diferente, é sempre bom ter uma aula diferente das outras. 

3- Socorro- [...] Eu até eu gostei bastante [a “aula” de hoje]. Volto, se tiver, continuar, 

eu vou voltar de novo para mim dançar, que eu gostei... 

4- Francinete- [a aula de hoje] Eu gostei muito, é uma coisa que desenvolve muito o 

corpo da gente, anima mais a gente, apesar de que a gente não sabe, não tem costume. 

Mas é muito legal.  Eu gostei muito. 

5-Maria- [...] Eu estou no grupo de educação jovens e adultos. De tudo que já aconteceu 

até neste momento, até hoje, eu gostei de tudo. E hoje tivemos umas criações muito 

diferentes das outras que nós já tivemos antes, passada. Eu gostei bastante dessas 

massagens, da caminhada que nós fizemos [....]. De tudo que nos fizemos, porque 

forçando, forçando não, como que se diz?  [sorriso nervoso]. É exercitando. 

Exatamente. O nosso corpo, e fazendo com que nossa mente, nosso sentido se envolva 

com o corpo cada vez mais, fazendo movimentos com o corpo. Gostei bastante! 
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6- Rosimeire- [a aula de hoje] Foi ótimo. Gostei.  

7-Ana- [a aula de hoje] Bem diferente.  Sempre com mistérios. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA GOSTEI DA AULA DE HOJE PORQUE FOI 

1 diverge de 2 e 7, pois em 1, a aula é vista como sendo nova, enquanto em 2 e 7 ela é 

conceituada como sendo diferente. 

2 e 7convergem por acharem que a aula de hoje foi diferente. 

3 diverge de todos considerar que a aula de hoje foi um momento para dançar. Daí dizer 

que se houver de novo, volta para dançar. 

6 diverge de todos por avaliar que a aula de hoje foi ótima. 

4 e 5 divergem quanto ao que os exercícios corporais feitos na aula de hoje produzem. 

Em 4 se pensa que eles propiciaram o desenvolvimento do corpo, animando mais a co-

pesquisadora. Já em 5, se diz que os movimentos corporais fazem com que a mente se 

envolva mais com o corpo.  

5 diverge de 2 e 7 porque em 5, o que é ressaltado como diferente são as criações que 

fizeram hoje, enquanto em 2 e 7, o que é apontado como diferente são as aulas. 

 

O EXERCÍCIO QUE A GENTE FEZ 

1- Rosana- E o que você acha desses movimentos que está tendo agora sobre a 

meditação, sobre o EJA que ta falando de todas essas coisas? 

2-Marcleide- Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre o exercício que a gente fez, eu 

acho assim que todos os alunos, todos os alunos não... [ela sugere que ela diga ‘a 

maioria’]. A maioria. Assim, porque nem todos gostam de fazer, poderiam fazer, porque 

sempre a pessoa tem sua a primeira vez. Mas eu nunca tinha feito assim, mas hoje eu fui 

fazer, doeu as pernas, sabe, né? [sorri]. Não consegui fazer o que ela [eu, Rosileide] fez, 

que eu gostaria de ter feito. 

3- Antônia- [...] eu gostei da parte de exercícios físicos. 

  

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O EXERCÍCIO QUE A GENTE FEZ 

1 diverge de 2 e 3 porque 1 se reporta aos movimentos relacionados à meditação e à 

Educação de Jovens e Adultos, enquanto 2 e 3 se referem aos exercícios físicos que 

fizemos. 
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2 e 3 divergem quanto às opiniões sobre o gosto pelos os exercícios físicos. Enquanto 2 

diz que nem todos gostam de fazer os exercícios que fizemos, 3 afirma que gostou de 

fazê-los. 

 

A DANÇA 

1- Marcleide- [...] acho assim que a dança é um exemplo pra cada um dos alunos, que 

cada um deve criar por si e não fazer só o que os outros sabe, fazer o que você é capaz 

[sorri]. 

2- Lúcia- Pra mim [a dança] é mais uma coisa que eu aprendi, mais um aprendizado, 

uma coisa que a gente aprende! 

3- Socorro-[a dança] Foi um exercício muito maravilhoso... 

4-Fernanda- [...] é muito bom, é muito importante, porque dançar é a coisa melhor que 

tem de se fazer.  

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA A DANÇA 

1, 2, 3 e 4 divergem entre si por apresentarem diferentes visões sobre a dança. 

 

O QUE A DANÇA FAZ 

1-Rosana-[o que tem a ver essa dança com educação de jovens e adultos?] Eu acho, na 

minha opinião, quem tem assim um pouco de atividade de mais, tem a mente ocupada, 

não tem como se preocupar com a violência lá fora assim, e eu acho que o EJA, ele dá  

todo o apoio na escola. E se a gente tiver ‘consciência’, a gente leva isso pra casa e 

espalha pra alguns amigos que a gente conhece. 

2- Lúcia-[A dança] Relaxa. É bom. [...] é que relaxa. [...] Faz esquecer. 

3-Socorro- É muito bom a pessoa dançar que renova mais. A mente descansa, relaxa.  

4- Rosimeire- Bom, eu acho que [a dança] incentiva os jovens a interagir com os 

colegas de sala, está passando experiências diferentes. [...] Que incentiva os jovens a 

interagir uns com os outros, está passando, trocando experiência e incentivando os 

alunos a se soltar mais, porque tem muitos tímidos. Isso também contribui para estarem 

soltando os alunos, os alunos se soltando. 

5- Fernanda- [...] [a dança] foi muito legal, apesar de eu ter chegado já atrasada, não 

participei de tudo que se passou. É muito importante, porque a gente também precisa 

desenvolver mais na dança, porque num é só gente, a gente estar em sala de aula e num 

fazer outras coisas, que é bom pra desopilar um pouco. Porque [...] é muito bom a gente 
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estar em sala de aula, mas é bom a gente fazer outras atividades, não é só ta ali na sala, 

só fazendo tarefa. É muito importante você ter outras participações. 

6- Francinete- Eu achei [a dança] assim uma coisa que desenvolve muito o corpo da 

gente, anima mais. [...] Eu acho que é muito importante pra gente, porque a gente só 

estuda, aí [deu branco de novo]. [no momento de estudar] A gente fica só fazendo 

exercício, só fazendo tarefa, aí quando a gente sai assim pra fazer outras coisas, 

melhoras pra desenvolver mais a pessoa. 

7- Ana Lúcia- Eu me senti muito relaxada, fui noutro mundo, quando você dança, você 

querendo ou não, você vai em outro mundo, porque é muito bom. [...] Na minha 

opinião, eu acho que você só estudar é bom, você aprende, mas tem que ter a outra 

parte, que você tem que dançar pra poder esquecer um pouco. [...] Eu acho assim que 

todo colégio que eu já estudei, teve dança porque a dança tem que fazer parte também, 

além de você só estudar, tem que fazer parte, que é pra todo mundo se sentir feliz, todo 

mundo ter menos tempo para fazer coisas ruins. A minha opinião é essa. 

8- Maria- [...] esse passo que eu inventei, achei super interessante pra Educação de 

jovens e adultos, por causa que é um passo que movimenta o corpo todinho, você mexe 

a sua cintura, depois mexe os seus braços. Isso faz com que você se sinta leve, se sinta 

leve como seu corpo mesmo, e principalmente de tudo que você vai esquecendo as 

coisas assim do mundo, as coisas perigosas que existe no mundo, porque a dança leva 

você à altura, lhe deixa como se estivesse voando. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O QUE A DANÇA FAZ 

1 e 7 convergem no que concerne à crença de que através da dança a pessoa não tem 

tempo de se preocupar com a violência lá fora, bem como tem menos tempo de fazer 

coisas ruins. 

2, 7 e 8 convergem por acreditarem que a dança faz esquecer. 

3 e 7 convergem ao dizerem que a dança relaxa. 

4 diverge de todos por dizer que a dança incentiva a interação entre os jovens, a troca de 

experiências e, principalmente, a soltura, já que os alunos são considerados muito 

tímidos. 

5 e 6 convergem no que concerne ao que pensam o que a dança desenvolve. Em 5, se 

diz que precisa se desenvolver mais na dança. Já em 6, se acredita que a dança 

desenvolve mais a pessoa. 



122 
 

5, 6 e 7 se assemelham no que diz respeito à concepção de que a dança é importante 

porque propicia aos estudantes fazerem algo não ligado às tarefas escolares, ou seja, 

possibilita fazer outras atividades para desopilar um pouco, fazer outras coisas para não 

ficar só estudando. Acredita-se que têm de estudar, mas que a dança deve fazer parte 

também. 

6 e 8 convergem no que diz respeito ao que a dança propicia ao corpo. Em 6, a dança 

desenvolve muito corpo. Já em 8, o movimento de dança criado possibilita movimentar 

o corpo todo. 

 

GOSTAR/NÃO GOSTAR DE DANÇAR 

1-Socorro- Eu gostei de dançar, de estar com as amiga [...] Eu gosto sempre, eu gosto de 

dançar, me divertir. 

2- Antônia- [...] eu nunca gostei muito de dançar, então eu não me senti assim à vontade 

pra criar um passo, por esse motivo mesmo, por não gostar de dançar, não gostar e não 

saber. Eu num tenho assim, nunca tive assim essa vontade assim de dançar, quando eu 

era mais jovem, eu dançava timbalada24, música da Bahia [sorri], mas hoje eu num 

gosto mais de dançar, só simplesmente por não gostar de dançar. 

3- Socorro- [essa na é mesma Socorro lá de cima]- Gostei muito. 

4-Lúcia-.... eu gostei também, apesar de não saber dançar, mas pelo menos mexi o 

corpo.[sorri]. 

5-Rosimeire- Eu gostei. Foi muito bom estar interagindo com outros colegas e com a 

experiência inédita, diferente, eu gostei muito. 

6-Ana Lúcia- ...gostei muito, adoro dançar, pra mim aprender é muito fácil também, e 

estar dançando aqui com meus colegas, é muito bom mesmo, cada vez, você aprende 

mais, é muito legal. 

7- Maria- [...] e da dança. Adorei bastante.  

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA GOSTAR/NÃO GOSTAR DE DANÇAR 

1, 5 e 6 convergem por admitirem ter gostado de dançar e falarem que este momento  

propiciou a interação entre os colegas e amigos. 

2 se opõe a todos porque diz não gostar de dançar. 

2 e 4 convergem no que diz respeito a não saber dançar. 

                                                
24 Banda musical proveniente do Estado da Bahia-Brasil. 
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3 e 7 convergem por dizerem apenas ter gostado e adorado bastante dançar. 

 

A MASSAGEM 

1-Socorro-Também gostei muito [da massagem], que é muito relaxada. 

2-Antônia- [...] quando a gente realizou aquela massagem, até consegui relaxar um 

pouco, tava assim bastante tensa, depois de um dia de trabalho. A dona Socorro fez uma 

massagem muito boa nas minhas pernas, até brinquei com ela, disse que ela era uma 

fisioterapeuta, foi muito bom, relaxante. Realmente, eu relaxei. Estou mais leve, Estou 

me sentindo mais leve depois... 

3-Lúcia- Eu gostei. Eu sempre gosto de massagem, até na minha casa mesmo, eu peço 

para as meninas mesmo dar massagem em mim. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA A MASSAGEM 

1 e 2 convergem quando dizem que a massagem foi muito relaxante. 

1 e 3 convergem ao declarem terem gostado da massagem. 

 

O QUE EU ACHEI DE TER SIDO ENTREVISTADO (A) 

1-Maria- porque nunca eu nunca tinha sido entrevistada assim, foi a primeira vez, claro! 

Tudo tem a sua primeira vez. Eu gostei de ser entrevistada, apesar que foi uma pessoa 

que fez muita pergunta em termo de tudo. Eu não soube responder quase toda, mas 

respondi algumas, os que eu soube, eu respondi errado ou certo, mas respondi... 

2-Rosimeire- [...] foi uma experiência diferente ser entrevistada, eu já brinquei de 

entrevistar, de entrevistadora, mas de brincadeirinha é bom, agora assim você da um 

nervoso, dá um branco na hora, mas é legal pra a gente aprender. 

Ana- Você acha que é importante gente aprender sempre, sempre, sempre? 

Rosimeire- É importante sempre experimentando experiências novas! 

3-Ana Lúcia- [enquanto ela se grava, eu falo com as outras pessoas] [...] Achei muito 

legal ter sido entrevistada, foi uma experiência muito boa e espero aprender mais, 

sempre mais, nessas aulas que a gente está tendo, estou achando muito legal, muito bom 

pra o nosso o ensino, sempre aprender coisas melhores.  
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CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O QUE EU ACHEI DE TER SIDO 

ENTREVISTADO (A) 

1 e 2 divergem porque em 1, a co-pesquisadora declara nunca ter sido entrevistada, já a 

outra disse já ter brincado de entrevistadora. 

2 e 3 divergem quanto à opinião da experiência de ter sido entrevistada. Em 2, é dito 

que foi algo diferente. Já em 3, a co-pesquisadora avalia que ela foi muito legal e muito 

boa. 

 
Estudo transversal da técnica minhas criações na EJA com o grupo-pesquisador 
do educandário Santa Clara 
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Pesquisa e criação: Rosileide Soares 
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CAPITULO V 

TÉCNICA DO LIVRO DAS NOSSAS CRIAÇÕES NA EJA 

Essa técnica foi baseada nos mitos africanos. A literatura mítica é muito 

importante para a sociopoética, porque coloca para o grupo-pesquisador o desafio de 

pensar através das linguagens da magia e do encantamento que em geral são mais 

estranhas à nossa cultura. Acredito que os mitos instigam a capacidade de invenção do 

grupo, porque fazem com que novas formas de pensar emirjam. A decisão de recorrer 

aos mitos africanos se deu porque percebi que apresentam visões de mundo que são 

desconhecidas pela maioria das pessoas, apesar de vivermos num país fortemente 

influenciado pela cultura negra e pela mitologia, inclusive africana. No caso dessa 

pesquisa, esse desconhecimento foi favorável, considerando que proporcionou aos 

grupos-pesquisadores pensarem através de uma referência que estão pouco habituados, 

favorecendo a emergência de um pensamento mais paradoxal entre os grupos, uma vez 

que os mitos africanos expressam uma compreensão de mundo menos binária e mais 

perpassada pelas ambigüidades.  

 

Descrição da técnica Produção dos livros das nossas criações na EJA 

 Iniciei a produção dessa técnica propondo aos grupos realizarem um 

alongamento mútuo. O procedimento que usei para lhes conduzir a fazer esse exercício 

foi o seguinte: primeiro eu e o co-facilitador fizemos um alongamento como uma forma 

de dar uma idéia aos co-pesquisadores do que iriam fazer. Após essa sessão de 

exercícios corporais, os dividi em duplas e propus que fizessem uma massagem no 

corpo de seus companheiros. Mas essa massagem deveria ser feita sem que o corpo 

massageado fosse tocado. Isso foi possível porque a massagem requisitada era dada 

apenas com o calor das mãos.   

Depois desse momento, partimos para a produção de dados.  Para isso, eu e 

Sandro Soares usamos dois mitos africanos. Com os educadores, lemos o mito 

intitulado A Mãe Canibal e os seus dois filhos. Vejamos o que diz essa história:  

Há muito tempo existia um casal que tinha dois filhos, uma menina e um 

menino. Eles moravam com o avô, pois a mãe era canibal e o pai, apesar de não ser, 

achava mais prudente que os filhos fossem criados longe dela. 

Certo dia, os dois viraram para o avô e o menino disse: 

- Já estamos vivendo com o senhor por muitos anos e gostaríamos muito de 

conhecer nossos pais. 
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- O avô, claro, preocupou-se: 

- Eu tenho medo de que vocês não voltem. 

- Não se preocupe, meu avô- pediu a menina com carinho- nós o amamos muito 

e certamente voltaremos. 

- Não é disso que tenho medo e vocês bem sabem disso. 

- Do que está falando, meu avô? 

- O quê? Acaso já esqueceram que sua mãe é canibal? 

- Claro que não, meu avô- respondeu o menino-, mas ela é nossa mãe e temos 

certeza deque, mesmo gostando de comer carne de gente, não nos fará mal algum. E os 

dois tanto pediram e argumentaram que o velho finalmente concordou: 

- Vão, mas procurem chegar antes do anoitecer, de modo que sua mãe, que 

prefere a noite ao dia, não os veja ou, se os vir, não tenha coragem de se aproximar. 

Fiquem com seu pai, pois ele não é canibal. 

Hinazinci, o menino, prometeu que se cuidariam e antes de o sol se pôr os dois 

partiram. Ao chegarem, ouviram a voz do pai e chamaram por ele. 

- O que vocês estão fazendo aqui? – Perguntou o pai entre preocupado e triste- 

não sabem que sua mãe gosta de comer carne de gente? 

Antes que tivessem tempo de responder, ouviram uma voz vinda da floresta que 

mais parecia um trovão. Viando-se, depararam-se com a mãe saindo de dentro do mato 

, os olhos estranhamente ameaçadores. 

- Que cheiro bom- observou ela, farejando o ar à sua volta. – O que tem aí pra 

mim? Que cheiro bom é esse que sinto em minha casa? 

- Você deve estar sonhando, mulher- disse o marido. Os olhos da mulher 

estreitaram-se, brilhantes de interesse e astúcia, como se encontrasse resposta no 

silêncio atemorizado dele. 

- São nossos filhos, não são?- Perguntando daquele jeito de quem pergunta mas 

já tem antecipadamente a resposta. –Diga-me onde estão, Sohinazinci, diga! 

- Eles continuam com o avô, mulher. 

Ela o empurrou de um lado e para o outro até que não mais escondesse as duas 

crianças. 

- Lamento muito que estejam aqui, meus filhos- disse ele.- Mas como bem 

sabem, eu preciso muito de carne de gente... 

MInanzici abraçou-se à irmã, mudo de espanto, e os dois nada disseram tão 

assustados estavam. 
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A mãe cozinhou o animal que havia trazido da floresta e para os filhos e o que 

restara do homem, para si. Após o jantar, enfastiada, ela saiu e o pai aproveitou para 

conversar com as duas crianças. 

- Vocês precisam ficar acordados quando eu e sua mãe formos dormir- disse. – 

Assim que ouvirem o barulho de gente dançando, feras selvagens rosnando e cães 

latido de dentro da barriga de sua mãe, podem ter certeza de que ela está dormindo. 

Nessa hora levantem-se e vão embora. 

As crianças concordaram e assim que o casal foi dormir, deitaram-se, fingindo 

que faziam o mesmo. Pouco depois, os ruídos foram saindo da barriga da mãe, sons 

temíveis, rosnados amedrontadores, uma confusão que deixaria até o mais valente dos 

homens arrepiado e tremendo dos pés à cabeça. 

- Ela está dormindo- concluiu a menina, num sussurro. 

Acenaram para o pai e saíram silenciosamente. Um pouco depois, a mãe 

despertou e ao descobrir que elas haviam partido, apanhou o machado e partiu no 

encalço de ambos. Seus gritos ecoaram noite adentro, mergulhando toda a floresta num 

silêncio mais apavorante, fazendo as criaturas (estivessem elas no alto das árvores em 

buracos ou tocas, às margens dos rios e lagos) saírem do seu caminho. 

- Nossa mãe... - balbuciou- Hinanzinci. 

- Ela veio atrás de nós- acrescentou sua irmã. 

Correram mas a impressão que tinham era a de que quanto mais corriam mais 

próxima ela parecia estar. Cansados, viram-na emergir da escuridão, brandindo o 

machado, a fisionomia transformada por uma careta pavorosa, provocada pela aquela 

fome interminável que atormentava sua existência. 

- Cante uma de suas canções, minha irmã- pediu Hinnazinci- 

Uma daquelas que nossa mãe cantava para nós, quando éramos bem crianças e 

ela ainda não comia gente... 

A menina tentou, mas o medo era tanto que ela nem sequer falava. 

- Talvez ela se comova e desista de nos comer- insistiu o menino. 

- Ela não vai ouvir nada, pois está cega pela vontade de nos comer, meu irmão- 

disse a menina. 

- Mas pelo menos tente, minha irmã, talvez dê certo. 

Finalmente ela conseguiu entoar uma pequena canção. Ao ouvi-la, sua mãe 

parou e acabou por desistir de persegui-los, voltando para casa. Encontrando marido 

esperando-a junto da porta, arremeteu-se sobre ele, brandindo o machado. 
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- Pare, mulher!- gritou ele. – Se me matar, quem será seu marido e cuidará de 

você? Ela parou e ficou pensando, pensando e acabou concordando. 

- Mas eu continuo precisando de carne de gente- disse ela, reiniciando a 

perseguição aos filhos. 

Os dois já estavam chegando à aldeia onde moravam com o avô quando a mãe 

os alcançou. Correram, mas, completamente enfraquecida, a menina, gritando pelo o 

irmão, acabou engolida. Mas alguns passos e foi a vez de o menino ter o mesmo 

destino. Enlouquecida pela proximidade de tanta gente, já que as mulheres, crianças e 

velhos que saíram de suas casas atraídos pelos gritos dos irmãos corriam em sua 

direção, a mulher lançou-se sobre todos, até mesmo sobre o avô. Nenhum deles 

escapou. Apenas aqueles que estavam trabalhando nas roças não foram atacados. O 

próprio gado que pastava pelas redondezas acabou devorado pela mulher canibal. 

Ao entardecer, mal se agüentando sobre as próprias pernas de tanto que 

comera, ela partiu de volta para casa. No meio do caminho, atravessando um vale 

profundo e naquele momento tomado pelas sombras do fim do dia, avistou um lindo 

pássaro de canto muito envolvente. Sentido-se atraída, aproximou-se. No mesmo 

instante, a pequena ave começou a crescer e foi crescendo, até ficar do tamanho de 

uma cabana. Enquanto a mulher pensava em uma maneira de capturá-lo para dar de 

presente ao marido, o pássaro pôs-se a canta algo mais ou menos assim:   

Mulher barulhenta! 

Quanto barulho sua barriga faz, 

Ninguém agüenta! 

Nem a bela ave do vale 

De quem vocês ta perturbando a paz 

O pássaro imperturbável continuou cantando e ela avançando. Chegando mais 

perto, a mulher ergueu o machado, mas se surpreendeu quando a ave lhe tirou o 

machado das mãos. 

- Eu não quero a sua carne, bela ave- disse ela, receosa. –Devolva-me o 

machado, por favor! 

O pássaro continuou cantando como se ela nada dissesse e quando a mulher 

insistiu, golpeou-a, cortando-lhe um dos braços. 

- Não faça assim! Meu marido está em casa com fome e não posso fazer comida 

pra ele sem meu braço! 

- Eu juro que vou embora se você devolver meu machado... 
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- Querida ave de bom coração, estou com pressa para chegar em  casa e vou 

precisar de minhas pernas - insistiu. 

- Por favor, não as corte! 

A segunda perna voou longe e pressentindo o pior, a mulher implorou: 

- Poupe-me e eu cantarei a mais bela canção já ouvida! 

O último golpe atingiu-a bem na barriga e, imediatamente, muitas pessoas que 

lá estavam, saíram, ainda vivas, mas muito assustadas. Outras já estavam mortas e 

essas, a mulher desesperada, sentindo-se novamente esfomeada, tratou logo de voltar a 

engolir. Hinanzinci e a irmã saíram do meio delas aos saltos e acompanharam a gente 

da aldeia em sua fuga desembestada; um pouco antes de sua mãe dar o último suspiro e 

morrer. 

Desnecessário dizer que todos na região respiraram aliviados e comemoraram 

a morte da mulher canibal. Hinanzinci e a irmã voltaram para a casa do avô e um 

pouco depois, já crescidos, a jovem casou-se com o filho de um poderoso chefe e seu 

irmão com a filha de outro famoso guerreiro. 

 

Embora tenha reproduzido aqui toda a fábula da Mulher Canibal e seus dois 

filhos é importante dizer que ao lermos para o grupo, omitimos o último parágrafo. 

Nossa intenção era a deixar que os co-pesquisadores imaginassem diferentes finais para 

essa história. 

Depois do momento, distribuímos os desenhos confeccionados na oficina 

anterior, ocasião em que problematizamos o sub-tema minhas criações na EJA. Pedi 

para que, em duplas, os co-pesquisadores construíssem um livro das nossas criações na 

EJA. Para isso, fizemos uma exigência: o livro seria resultado de uma mesclagem, ou 

seja, conter elementos da produção das minhas criações na EJA, feita noutra oficina, e 

da história mítica que lemos. Para subsidiar essa produção, disponibilizei os desenhos 

que haviam sido produzidos numa oficina anterior. 

Após concluir, o grupo socializou o material produzido através de uma 

encenação que simulava que eles se encontravam numa feira de livros (bienal do livro), 

devendo justificar porque os seus colegas deveriam comprar seu livro.  

Ao realizar essa mesma técnica com o grupo de alunos, fiz algumas 

modificações nos procedimentos. Por exemplo, não proporcionei a eles os mesmos 

movimentos corporais realizados com os educadores. Fiz apenas o alongamento mútuo.  

Não realizei massagem energética no dia da aplicação dessa técnica com os estudantes. 
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A principal diferença foi o mito que levamos, o qual se intitula Criando no espaço da 

criação divina (PETROVICH e MACHADO, 2000). Minha intenção era ler o mesmo 

texto para os três grupos-pesquisadores, mas depois avaliei que não deveria padronizá-

lo, já que havia escolhido o texto para os educadores, pensando em questões que eles 

haviam colocado nas oficinas anteriores. Diante disso, não fazia sentido usar o mesmo 

texto com os alunos, já que as questões que os estudantes colocaram eram diferentes das 

dos educadores.  Vejamos o que diz o mito: 

 

CRIANDO NO ESPAÇO DA CRIAÇÃO DIVINA 

Era uma vez, há muito e longo tempo atrás, muito antes dos tempos conhecidos, 

nas primeiras terras que apareceram no mundo, um gigante negro bem velho, ia de 

tribo em tribo, relembrando a força dos espaços vazios. 

Sentava-se à beira do rio Ogum, deixava-se ficar brincando com os pés dentro 

d’água, rodeado de crianças. E, enquanto todos ficavam admirados de ver aquele 

tamanhão de gente jogando água pro ar, ele dizia: - Estão vendo o que eu faço com a 

água no vazio? E as crianças riam dando grandes gargalhadas, pensando que além de 

grandalhão desajeitado, aquele gigante era meio lelé do ori, lelé da cuca. Era 

“Kolori”. 

E o velho estirava o corpo de repente, levantava a água com um chute, jogava 

água com as duas mãos e soprava a água que trazia na boca. As crianças faziam 

silêncio, ao ver o desenho da água no ar. E ele falava:- “ora iê iê ô, ora iê iê ô”. O que 

eu faço, cada um pode fazer. Criar formas com a água no vazio do espaço. E, 

continuava a falar no silêncio encantado. 

Era uma vez, O ORIXÁ N’LÁ, que depois de criar coisa com coisa, criou os 

homens e as mulheres. E se alegrou do que fizera. E riu. E seu riso encheu de felicidade 

aqueles seres que acabara de criar. 

Foi então que Ele chamou um mensageiro e disse-lhe vai ter com essas criaturas 

risonhas. Diga-lhes que tudo isso que criei é para que elas sejam muito felizes.... o 

mensageiro foi saindo e parou. 

O ORIXÁ N’LÁ continuando a falar disse:- Entre as coisas criadas deixei muito 

espaço vazio. Nesses espaços as criaturas também poderão criar. E quando tiverem 

aprendido a ser felizes, criando coisas no vazio, elas poderão criar mundos e universos 

no espaço sideral. Isto me alegrará muito, concluiu O ORIXÁ N’LA.-O  mensageiro que 

interrompera a sua saída, neste  instante partiu montado numa estrela a caminho da 
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terra. Quando o mensageiro desapoiu da montaria estelar, subiu num dendenzeiro bem 

grande e reuniu homens e mulheres. Lá, do alto da palmeira, do Igi opê, deu início ao 

recado para os homens. As criaturas humanas só ouviram metade do recado. 

Justamente aquela parte que dizia “que o mundo era para elas serem muito felizes”. 

Enquanto se afastavam ouviu-se uma risada debochada e longa caindo pela escadaria 

do tempo. O mesageiro pensou, e agora? Como concluir a missão? O ORIXÁ N’LÁ iria 

pedir contas. Então o mensageiro pensou, pensou e lembrou que as criaturas que O 

ORIXÁ N’LÁ inventara dormiam e sonhavam. Então decidiu comunicar-se com elas 

através do sonho. Era preciso que as criaturas humanas soubessem que o vazio é a 

matéria-prima da criação Divina. E neste instante teve início a nova missão do 

mensageiro por decisão própria. E ele vai de sonho em sonho, dando inspiração a cada 

um: homem ou mulher, criança ou velho, rico ou pobre, doente ou são. 

O gigante negro despediu-se das crianças que ficaram sonhando e desapareceu 

no meio dos dendezeiros. 

Ao final da leitura desse texto, pedimos para que os estudantes produzissem um 

livro das nossas criações na EJA em duplas, mas desta vez não oferecemos material de 

minhas criações na EJA, como fizemos com os educadores, uma vez que a técnica que 

realizamos com os alunos, com esse mesmo tema, não possuía produção plástica. Daí 

que para produzirem o livro, deveriam apenas pensar nas criações deles na EJA e 

mesclar ao conteúdo do mito lido.  

Mesmo os três grupos-pesquisadores tendo produzidos livros acerca de suas 

criações na EJA, tomei como material de análise o que os co-pesquisadores 

apresentaram sobre os seus livros, uma vez que contempla o que eles escreveram e o 

que não disseram ao redigi-los. 

Ao levar os grupos-pesquisadores escreverem livros acerca de suas criações na 

EJA, tinha a intenção de instigá-los a construir conceitos de EJA que fossem formados 

da mesclagem de seus pensamentos com as histórias míticas. O objetivo disso era fazê-

los escrever sobre suas criações na EJA, colocando no papel de escritores.  
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Fotos dos livros das nossas criações na EJA com o grupo-pesquisador do CEJA- 

manhã 
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Análise classificatória da técnica produção do livro das nossas criações na EJA 

com o grupo-pesquisador do CEJA- manhã 

 

ESPÉCIE DO TEXTO DO LIVRO  

1-Edineuda- Nós optamos por fazer uma espécie de poema, e [...] nós fizemos essa coisa 

bem resumida, são dois haicais, (sorri) bem a la Mário Quintana. 

2-Auxiliadora- [...] acho que eu fui muito assim direta [na produção do livro]. Nem 

romantizei muito não. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA ESPÉCIE DO TEXTO DO LIVRO 

1 e 2 divergem por dizerem trabalhar com estilos literários diferentes. Em 1, se trata de 

um poema ao modo de Mário Quintana. Já em 2, se diz ser um texto direto, sem muito 

romantismo. 

 

DO PROCESO DE CRIAÇÃO DO TEXTO  

1-Auxiliadora- Ela ajudou muito aqui no texto, viu. Ela disse umas coisas aqui, que ela 

é aluna, aí é legal.... 

2-Imeuda- [...] ela começou lá, e eu comecei aqui, a gente discutiu, mas depois cada 

uma sentou num canto e começou a fazer aqui, a criar. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA DO PROCESO DE CRIAÇÃO DO TEXTO 

1 e 2 convergem porque ambos dizem terem produzido um livro com as contribuições 

das duas pessoas da dupla. 

 

A CANIBAL DAS SUAS HISTÓRIAS  

1-Javan- A gente fez um paralelo dentro da história com o EJA em termos de 

transgressão, guardando as devidas proporções, porque, no caso da história, a 

transgressão era a mulher comer carne humana. [...] E no caso do EJA, temos, de certa 

forma, uma transgressão, porque a gente estabeleceu que tem a idade de estudar até 

tantos anos pra fazer o primeiro grau, e o EJA é uma transgressão num bom sentido, em 

termos de você tentar fazer aquilo que você devia ter feito e num fez... 

2- Auxiliadora- Aí tem assim: [leitura do livro] A mulher Canibal não foi sensível com 

as próprias coisas ruins que lhe aconteceram. Em termos de EJA, nós devemos ser 

sensíveis às mudanças, às criatividades, os avanços tecnológicos para que os alunos 
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tenham oportunidade de concluir seus estudos com a visão de um mundo melhor, e 

capaz de enfrentar os desafios que lhe surgirem.  

3- Imeuda- E aí a gente colocou aqui uma coisa comum, que é uma história que todo 

mundo conhece, nós colocamos os personagens aqui, uma família, seu Antônio, a dona 

Antônia, o seu Pedro, a Letícia, aqui e o Eduardo, é uma família que mora no interior, e 

que ela saiu do interior expulsa pela seca. Então, a gente começa a pensar aqui nos 

pombais, nos faz pensar, em relação social mesmo. Foi expulso, saiu, já foi expulso. 

Então, eles vieram morar num barraco aqui, em Fortaleza. A menina, a Letícia, ela tinha 

13 anos, aí ela teve que sair de novo, quer dizer, mais uma vez, do seio da família, 

aquela história, ela teve que sair para uma casa de família pra trabalhar. Por que? 

Porque em casa não tinha, os pais não podiam lhe dar o sustento, não podia ter mais 

uma pessoa em casa. Então, isso significava dizer que a mãe também era como se 

tivesse, fosse aquela mais uma vez um canibal, tá entendendo? Comendo as suas, 

cortada as suas oportunidades de se desenvolver junto da família. Aí, ela foi para uma 

casa de família. Lá, nessa casa, tinha duas crianças, ela ainda era uma criança, mas tinha 

duas crianças, e que ela cuidava da casa, cuidava dessas crianças de manhã à noite, e ela 

não tinha oportunidade para estudar, quando ela saiu do interior, ela tinha a quarta série, 

ela tinha treze anos, mas aqui ela parou de estudar, porque mais uma vez, está 

entendendo? Vêm os canibais, porque aí ele não te dar oportunidade, te corta, te devora, 

mas ou menos nesse sentido. 

4-Eulina- [...] eu acho legal quando a Imeuda, quando a gente fala em canibal em 

relação com a história, é que eu acho assim que a sociedade e a cidade grande foram os 

canibais que engoliram a família quando ela chegou aqui, e através do sofrimento, 

foram morar num barraco, foi num sei para onde, das lutas interiores deles, 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA A CANIBAL DAS SUAS HISTÓRIAS 

1 e 2 divergem, pois em 1, se considera que ser canibal é uma forma de transgressão. 

Por ser uma modalidade de ensino que propicia a pessoa a fazer aquilo que devia ter 

feito e não fez, a EJA também é uma transgressão. Já em 2, se diz que a mulher canibal 

não foi sensível às coisas ruins que lhe aconteceram. Ser canibal na EJA é não ser 

sensível às mudanças, às criatividades, aos avanços tecnológicos para que os alunos 

tenham condições de concluírem seus estudos com uma visão de mundo melhor, sendo 

capazes de enfrentar os desafios que lhes aparecerem. 
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1 e 3 se opõem porque em 1, o fato da mulher canibal comer carne humana era uma 

transgressão, da mesma forma, a EJA é uma transgressão, porque oportuniza se fazer 

algo que devia ter feito e não se fez. Já em 3, a canibal é algo que corta as oportunidades 

de Letícia viver na sua cidade, ter que sair do seio da família e trabalhar o dia inteiro e 

não poder estudar. 

 

3 e 4 divergem porque em 3, a canibal é algo que corta as oportunidades de Letícia de 

viver no seio da família, bem como estudar, já que tem que trabalhar de manhã até de 

noite. Já em 4, se acredita que canibal foi a sociedade e a cidade grande por terem 

engolido a família quando a menina chegou em Fortaleza. 

 

O COOPERADOR DAS SUAS HISTÓRIAS  

1- Javan- [...] ela [a mulher canibal] num comia o marido dela, porque precisava dele. 

Ele era um cooperador. [...] um cooperador sem o qual àquele [o aluno] não alcança o 

fim. A gente sintetizou a história [...] a mulher e o marido, e o aluno do EJA com o 

professor, fez um paralelo.... 

2- Eulina- E que bom que alguém indicou pra essa menina [...] a Letícia que existia uma 

escola de jovens e adultos que seria o CEJA. Então, essa escola de repente poderia ser o 

quê? O pássaro que chegou pra ajudar, pra cortar, para fazer ela crescer e ajudar a 

família dela através do estudo que o CEJA... 

3-Imeuda- Eu já acho a menina que deu a idéia é que foi o pássaro, está entendendo? 

Que cortou... 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O COOPERADOR DAS SUAS HISTÓRIAS 

1 e 2 divergem quanto a quem é o cooperador da história. Em 1, o cooperador é o 

professor de EJA. Por outro lado, em 2, quem ajuda é a escola-pássaro, que é o CEJA. 

 

2 e 3 divergem quanto a quem faz o papel de pássaro, ou seja, de ajudante na história. 

Em 2, o pássaro é representado pelo CEJA. Já em 3, é a amiga de Letícia que é 

considerada o pássaro da história. 

 

O DESEJO DOS SUJEITOS DAS SUAS HISTÓRIAS  

1- Javan- [...] a gente fez assim: [lê o livro] são dois os sujeitos, um transgressor, guiado 

por um desejo incontrolavelmente alimentado, 
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2- Imeuda- [...] você ficar entre a família e a casa, ela preferiu a casa, porque lá ela tinha 

o que comer, está entendendo? Então, ela ia pra casa do avô [...] Porque lá era pior, que 

na casa dela era muito pior, [...] mas sempre sentia o desejo de voltar a estudar. 

 

CRUZAMENTO DA CATEGORIA O DESEJO DOS SUJEITOS DAS SUAS 

HISTÓRIAS 

1 e 2 divergem porque em 1, se sabe que o desejo do aluno é incontrolavelmente 

alimentado pelo professor, mas não se conhece qual é esse desejo. Já em 2, se diz que o 

desejo da menina é voltar a estudar. 

 

TRABALHO E AÇÕES REALIZADOS NO CEJA 

1- Edineuda- E a gente acha assim que a base de todo nosso trabalho é essa filosofia, ou 

seja, que homem é esse? Que ser é esse que vem? E quem sou eu que estou aqui e 

recebo essa pessoa? Então, quando a gente estuda filosofia da educação [...], cada um 

cria pra si ou entende que há uma filosofia que está por baixo, ou que está embasando 

todo seu processo de criação. [...] Então, toda nossa ação, ela vai ao encontro disso. 

Como é que eu posso cooperar com esse sujeito transgressor?[...] eu sou o professor, 

sou cooperador. Então, como é que eu posso cooperar com ele? Que didática, que ação 

ou o que eu vou fazer pra cooperar com ele? [...] no caso, as nossas criações são as 

atividades, essa conversa que eu tenho com o aluno pra mim é uma criação, porque é 

uma conversa, onde eu procuro aprofundar tanto pra mim e pra ele o sentido maior dele 

estar aqui, ele descobrir isso dentro dele mesmo, e eu ajudá-lo a fazer isso. 

2-Javan- Inclusive (....) cada um [aluno] com a maneira de ser, a visão de mundo dele, 

você vai criar uma coisa embasado no que ele lhe disser, se envolvendo num trabalho, 

muitas vezes ou quase todas às vezes no que ele tem de visão das coisas, [...] a criação é 

uma coisa dependente também! 

3- Auxiliadora- As semanas assim semanas pedagógicas que sempre tem ao longo do 

ano, assim todos os professores, das áreas dão as suas colaborações, nós todos nos 

envolvemos. E abordam assim temas transversais, porque às vezes tem palestras de 

professor de fora, tem palestra aqui dos professores, oficinas e também os filmes às 

quartas-feiras, que toda quarta-feira tem filme, é uma oportunidade de ver o mundo de 

outra forma, o conteúdo de forma diferente, aborda vários temas, e depois desses filmes, 

sempre tem um professor que comenta. Elas aí tudo e ele aqui já comentaram filmes 
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nossos. A Imeuda, a Edineuda, o Javan, eles colaboram bastante, e as aulas de arte 

também, que eu considero assim que é uma oportunidade da pessoa se descobrir mais, 

porque arte é muito interessante, a Eulina trabalha bem com a arte, com as oficinas e 

tudo mais, e as oficinas de um modo geral, porque sempre, aqui, acolá, está tendo uma 

oficina (...). [...] Essas criações? Tem a ver, porque as ilustrações nem sempre tão assim 

expressas em forma de desenho, mas tão expressas assim em forma de (...) às vezes 

ilustra, acontecem as reunião no planejamento, eu acho muito rico assim, porque as 

pessoas ilustram com palavras assim muitas coisas, a experiência, como aqui também, 

sabe! E o nosso (...) aqui foi mais ou menos da situação dos trabalhos... 

4- Imeuda- Aí foi quando essa amiga falou da educação de jovens e adultos, aí ela disse 

assim: ‘você devia sair desta casa! [...] vamos cortar aqui essas canibais que estão aqui 

cortando, tirando as oportunidades de você crescer, e aí ela resolveu, ‘vou mudar 

mesmo,’  e foi pra uma casa onde ela tinha oportunidade de estudar. Aí ela veio para o 

CEJA, aqui ela foi muito feliz, aqui ela foi muito bem recebida, chegou lá no SASP 

(risos meus). Aí dei maior força a ela, sabe! Aí ela foi (risos do grupo) pro nivelamento, 

depois ela foi pro fundamental 1, adorou as aulas de inglês, a professora, nunca tinha 

estudado inglês (risos do grupo). [...] achava a professora [...] que também dava um 

incentivo, e o filmes, ela ficava pros filmes, adorava os filmes (falas do grupo) E aí, 

quando ela chegou nas aulas de arte, ela amou, ela se identificou, que ela podia criar [...] 

Pintar, fazer assim os trabalhos manuais. 

 

CRUZAMENTO DA CATEGORIA TRABALHO E AÇÕES REALIZADAS NO CEJA 

1 e 2 divergem quanto ao sentido que atribuem à criação na EJA. Em 1, a criação é a 

ação que os co-pesquisadores realizam para cooperarem com o aluno. Já em 2, se diz 

que a criação do professor vai estar embasada naquilo que o aluno lhe disser. 

 

1 e 3 divergem quanto à idéia que dão à descoberta. Em 1, se diz que ao conversar com 

os alunos quer levá-los a descobrir o sentido maior de estarem ali. Já em 3, se considera 

que as aulas de arte são uma oportunidade dos alunos se descobrirem mais. 

 

3 diverge de 1 e 2 no que toca à noção de criação. Em 1, a criação é a própria conversa 

que a co-pesquisadora tem com os alunos para lhes levar a descobrirem o motivo de 

estarem ali. Em 2, a criação é algo que o professor faz embasado no que o aluno lhe 
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disser, mas depois de fazer o contato com o mesmo. Já 3, considera como criações as 

semanas pedagógicas, palestras, oficinas, filmes e aulas de arte. 

 

3 e 4 divergem quanto ao sentido que atribuem às aulas de arte. Em 3, elas são 

consideradas uma oportunidade para o aluno se descobrir mais. Enquanto em 4, as aulas 

de arte possibilitam à Letícia, personagem da história, criar. 

 

RESULTADO DA LUTA DOS PERSONAGENS  

1-Auxiliadora- Quanto à parte das crianças, elas foram ousadas, e tentaram pôr em 

prática seus objetivos, não ficaram de braços cruzados, foram à luta, e isso foi positivo, 

porque lhes deu experiência de vida.  

2-Imeuda- Aí ela teve uma idéia: ‘vou produzir e vou vender’. E depois, aos poucos ela 

foi fazendo e montando uma pequena empresa com aquela colega que deu o incentivo e 

mostrou pra ela (...) e aí, eu sei que ela terminou o ensino médio, conseguiu ajudar a 

família dela e, fez faculdade depois e, é muito grata ao EJA, porque ela conseguiu 

resgatar a cidadania através do CEJA....  

3-Eulina- [...] eles conseguiram sair, pra que eles saíssem, teve que alguém que ajudou, 

e eles também tiveram que cortar os elos, ta! A menina teve que cortar o elo com aquilo 

que a prendia, o trabalho que não permitia ela estudar, e através de cortar esse elo, quer 

dizer, é como se tivesse saído dessa, sei lá desse mundo que fecha a vida da gente, e a 

gente tem que andar, lutar, se reerguer pra poder conseguir alguma coisa na vida. 

 

CRUZAMENTO DA CATEGORIA RESULTADO DA LUTA DOS 

PERSONAGENS 

1 e 3 divergem quanto ao sentido que atribuem à postura das crianças da história 

produzida pela co-pesquisadora. Em 1, se diz que o fato das crianças da história terem 

tentado por em prática seus objetivos, foi algo positivo, porque lhes deu experiência de 

vida. Já em 3, o que se quer ressaltar é que para as crianças da outra história saírem da 

situação em que se encontravam, precisou alguém ajudar, bem como eles cortarem os 

elos com o que os prendia. 

 

2 e 3 divergem quanto ao significado da luta dos personagens da história. Em 2, a luta 

de Letícia lhe fez conseguir resgatar a cidadania através do CEJA. Já em 3, o corte do 
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elo com o que prendia Letícia, foi como se ela tivesse saído de um mundo que fechava a 

sua vida. 

 

Estudo transversal da técnica produção do livro das nossas criações na EJA do 

grupo-pesquisador CEJA-manhã 

 

CRÔNICA 

 

Canibalismo e educação de jovens e adultos 

Na literatura afro-brasileira há um conto que narra a história de uma mulher 

canibal que, por ter o hábito de comer carne humana, precisava viver longe de todos, 

inclusive de seus dois únicos filhos. Em razão disso, eles foram criados pelo avô. A 

única pessoa que se mantinha ao lado da mulher era o marido, a quem não comia, pois 

precisava dele para cuidar dela. Apesar de viverem distantes da mãe, os filhos tinham 

vontade de vê-la, mas o avô sempre lhes advertia do perigo que corriam se fossem 

visitá-la.   

Não sei exatamente porque, mas certa vez, ao ouvir um griot25contar essa 

história numa de minhas andanças pelo mundo, comecei a imaginar se haveria alguma 

relação da educação de jovens e adultos com esse conto. Para descobrir, fui à procura de 

uma resposta. Nesta busca, lembrei da história de alguns dos alunos que chegam à EJA. 

Uma em particular me veio à cabeça. A de uma menina chamada Letícia que junto com 

sua família, veio do interior do Ceará para morar em Fortaleza ao ser expulsa pela seca. 

Ao chegar aqui, sua família foi morar num barraco. Na época, a menina tinha 13 anos. 

Mas ela teve de sair do seio da família para trabalhar numa casa, porque os pais não 

podiam lhe dar o sustento. Isso significa dizer que a mãe dela também era como se fosse 

uma canibal comendo as suas oportunidades de se desenvolver junto a sua família. Na 

casa para onde Letícia foi, além dela, havia duas crianças, porque ela também ainda era 

uma criança. Apesar desta condição, cuidava da casa e dessas crianças de manhã até à 

noite. Dessa forma, não tinha oportunidade de estudar.  

Quando saiu do interior, tinha a quarta série, mas em Fortaleza parou de estudar. 

Mais uma vez veio os canibais, porque não lhe deram oportunidade. Ao ficar entre a 

família e a casa, optou pela segunda. Na sua casa era pior do que onde trabalhava, 

                                                
25Contador de histórias existentes em muitos lugares da África ocidental. 
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porque lá tinha o que comer. Talvez aí a casa dessa família possa funcionar como a casa 

do avô dos filhos da canibal. Da mesma forma que os filhos da canibal que viviam com 

o avô, mas sentiam vontade de ir para a casa da mãe, Letícia também sentia desejo de 

voltar para casa, porque quase não tinha contato com a família.  

Quando completou 18 anos, contou a sua história para uma amiga. Aproveitou 

também o momento para confessar que tinha desejo de voltar a estudar. Foi quando a 

amiga falou da educação de jovens e adultos. A amiga da menina disse: ‘você devia sair 

desta casa! Cortar com esses canibais que estão tirando as oportunidades de você 

crescer. Com isso, ela resolve mudar. Foi trabalhar para uma casa onde ela tinha 

oportunidade de estudar. Foi ao CEJA. Nesta escola, se sentiu muito feliz. Foi muito 

bem recebida. Chegou no SASP. Recebeu muita força. Dirigiu-se ao nivelamento. Fez o 

ensino fundamental 1. Nunca tinha estudado inglês, e a professora também lhe deu 

incentivo. Adorava assistir às sessões de cinema do “CEJA filmes”. Quando chegou às 

aulas de arte, se identificou, porque podia criar: pintar, fazer trabalhos manuais.  

A partir daí, teve uma idéia: ‘vou produzir e vender’. Aos poucos, foi montando 

uma pequena empresa com sua colega.  O que se sabe é que terminou o ensino médio, 

conseguiu ajudar a família. Mais tarde fez faculdade. E ficou muito grata à EJA, porque 

conseguiu resgatar a sua cidadania através do CEJA.  

Quando se fala em canibal em relação à história, se pode pensar que a sociedade 

e a cidade grande foram o canibal que engoliu a família quando a menina chegou à 

Fortaleza. Mas através do sofrimento, e também das lutas interiores da família de 

Letícia, todos conseguiram sair daquela situação. Para que isto acontecesse alguém 

ajudou. Eles também tiveram que cortar os elos. A menina com aquilo que a prendia, 

que era o trabalho que não lhe permitia estudar.  Ao cortar este elo, é como se tivesse 

saído desse mundo que fechava a sua vida, pois ela tinha que andar, lutar, se reerguer 

para poder conseguir alguma coisa na vida. 

 Então, de repente, o CEJA foi a escola-pássaro que chegou para ajudar, cortar, 

fazê-la crescer e ajudar a sua  família. Pode-se também pensar que a amiga é que é o 

pássaro. Não importa! O fato é que podemos estabelecer uma relação dessa história com 

os elementos do conto da mãe canibal. 

Mas será que ela serve para pensar todos os alunos da EJA?  Afinal nem todos, 

compartilham da mesma realidade de Letícia. Foi então que nos pusemos a imaginar 

que outras relações poderiam existir entre a história da canibal e a EJA. E se a EJA fosse 

sensível?  Sabemos que a mulher Canibal não foi sensível com as coisas ruins que lhe 
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aconteceram, contudo, em termos de EJA, nós somos sensíveis às mudanças, às 

criatividades, aos avanços tecnológicos para que os alunos tenham oportunidade de 

concluir seus estudos com a visão de mundo melhor, bem como serem capazes de 

enfrentar os desafios que lhes surgirem. 

Na história da canibal, a transgressão era a mulher comer carne humana. Ela não 

comia o marido, porque precisava dele. De onde podemos depreender que ele era um 

cooperador.  No caso da EJA, temos uma transgressão, porque se se estabeleceu que 

há a idade de estudar, até tantos anos para fazer o primeiro grau. A EJA é uma 

transgressão porque permite fazer aquilo que você devia ter feito e não fez. Neste 

contexto, o aluno é um transgressor e o professor é um cooperador, uma vez que na 

EJA são dois os sujeitos, um transgressor, guiado por um desejo incontrolavelmente 

alimentado e um cooperador, sem o qual àquele não alcança o fim. Quais seriam as 

criações que alimentariam esse sujeito transgressor? As criações da EJA (atividades, 

conversas que os professores têm com os alunos), as quais para serem desenvolvidas 

dependem da visão do aluno. Esta idéia mostra a EJA como uma espécie de mãe canibal 

às avessas. Mas em momentos a EJA se torna canibal e a canibal se torna  a EJA? 
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Fotos dos livros das nossas criações na EJA com o grupo-pesquisador do CEJA- 

noturno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

 
 

Análise classificatória da técnica produção do livro das nossas criações na EJA- do 

grupo-pesquisador do CEJA- noturno 

 

CATEGORIAS: 

O QUE NOSSO LIVRO VEM TRAZENDO 

1-Graça-[...] Nossas criações em EJA, ele [o livro delas] é colorido, cheio de 

interrogações, mas vem trazendo também algumas frases de efeito, como por exemplo, 

uma boca, várias caras aqui, cabecinhas... 

2-Carmem- Vocês precisam comprar o nosso livro é uma mensagem de esperança 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O QUE O NOSSO LIVRO VEM 

TRAZENDO 

1 e 2 divergem por apresentarem livros com propostas diferenciadas. Em 1, o livro é 

cheio de interrogações e frases de efeito, já 2, fala de esperança. 

 

O QUE O PERSONAGEM DEVORADOR QUER DEVORAR  

 

1-Graça e Karmem- [...] o nosso apetite aqui é para aprender. 

2-Carmem e Imeuda-[...] aqui é a canibal. Esta personagem é a cegueira da ignorância 

que quer devorar a sociedade... 

3- Auxiliadora e Auxiliadora Coelho- O menino devorador de conhecimento [...] aqui é 

uma pessoa devorando (...), [...] no caso um livro. 

4- Silvana e Júnior- Cuidado com a leitura desse livro, ele é dúbio como uma faca de 

dois gumes, devorador de tudo por qual atravessa e transformador das coisas que ele 

engole. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O QUE O PERSONAGEM DEVORADOR 

QUER DEVORAR 

1, 2 e 3 divergem entre si, pois além dos personagens serem diferentes, também 

devoram coisas diferentes. Em 1, não se sabe ao certo quem é o personagem, apenas que 

ele apresenta apetite para aprender. Em 2, o que o personagem cegueira da ignorância 

quer devorar é a sociedade. Já em 3, o que o menino devorador devora são os 

conhecimentos livrescos. 
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4 é ambíguo porque não se sabe ao certo quem é o devorador da história.Primeiro se diz 

que é o livro, mas depois deixa subentendido de que existe um outro devorador que 

devora a todos antropofagicamente. 

 

O RETRATO DOS ALUNOS AO CHEGAREM Á EJA  

1-Graça- Uma senhora de idade tem tudo a ver com transformação.... 

2-Carmem-[...] aqui são as criança, este é o retrato dos nossos alunos ao chegarem no 

EJA, triste, desanimado com sua auto-estima baixa, necessitando de apoio e incentivo 

por parte de todos que fazem o EJA. 

3-Auxiliadora Morena-[...] nós colocamos assim: um jovem que há muito tempo estava 

afastado da escola, resolve retornar aos seus estudos, como nossos alunos que estão 

afastados tentam voltar, então começam a sentir um desejo ardente de conhecimento, 

queria a cada dia, vorazmente, aprender mais e mais, assim ele volta à escola e passou a 

[...] comer tudo que encontrava, nos livros, nas apostilas, tudo. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O RETRATO DOS ALUNOS AO 

CHEGAREM À EJA 

1 e 2 divergem porque em 1, se aponta para uma senhora de idade, demonstrando que as 

pessoas mais velhas procuram a EJA. Já em 2, o que se quer destacar é o modo como os 

alunos chegam à EJA: tristes, desanimados e com baixa auto-estima.  

 

1 e 3 divergem porque em 1, a co-pesquisadora apresenta uma senhora de idade como 

alguém que deve procurar a EJA. Já em 3, o personagem criado para representar o 

público-alvo da EJA é um jovem. 

 

2 e 3 divergem porque os personagens que querem voltar a estudar apresentam posturas 

diferentes. Em 2, as crianças tristes e desanimadas servem para representar os alunos 

quando chegam à EJA. Já em 3, o jovem que retorna aos estudos demonstra mesmo é 

um desejo ardente de conhecimento. Daí que quando volta a estudar, começa a ‘comer’ 

tudo que encontra nos livros. 

 

ACOLHIMENTO DO ALUNO AO CHEGAR À EJA  

1-Graça- Para ajudar a sua vida estamos aqui para dar um empurrãozinho. Um ratinho 

aqui ta todo feliz (...) o empurrão.   
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2-Carmem- Ali é a continuação da primeira página, nessa daqui é esses personagens é o 

pai e o avô acolhendo os filhos. Então disse aqui embaixo: o acolhimento do aluno ao 

chegar na EJA recebendo carinho, incentivo dos profissionais [...] que nela trabalham. 

 

CRUZAMENTO DA CATEGORIA ACOLHIMENTO DO ALUNO AO 

CHEGAR À EJA 

1 e 2 divergem porque em 1, o que se quer destacar é a felicidade do ratinho ao receber 

um “empurrão” na sua vida. Já em 2, o que se quer mostrar são os profissionais de EJA 

proporcionando carinho e incentivo ao aluno que a ela chegam. 

 

COMO OS PERSONAGENS SE EDUCAM  

1-Auxiliadora Morena- Só que houve um probleminha, ele [menino devorador de 

conhecimentos] se tornou uma pessoa muito egoísta, pois o conhecimento era só pra si 

próprio. Aí ele ficou assim, separado de tudo... 

2-Silvana- O pentelho se educa pelas coisas banais e pelos afetos arcaicos.  

 

CRUZAMENTO DA CATEGORIA COMO OS PERSONAGENS SE EDUCAM 

1 e 2 divergem porque ambos os personagens se educam a partir de valores diferentes. 

Em 1, o menino devorador se educa através do conhecimento. Já em 2, o pentelho se 

educa pelas coisas banais e afetos arcaicos.  

 

O QUE A EJA ENSINA  

1-Graça- O CEJA é uma escola que ensina coisas para a vida toda, solidariedade é uma 

delas. 

2-Carmem- Aqui é a barriga da carnívora [...] Aí a EJA, os alunos dentro do processo, 

dentro da barriga da canibal! carnívora! [Pessoas lendo] [...] A saída da barriga, 

[pessoas vestidas de beca] olha, a EJA entregando à sociedade, o resultado de um 

trabalho feito com amor e dedicação. 

3- Auxiliadora- Somente quando começou a ouvir aquela voz nossa, orientando para um 

saber partilhado, foi que ele atingiu seu objetivo: 
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CRUZAMENTO DA CATEGORIA O QUE A EJA ENSINA 

1 e 2 convergem porque em 1, se diz que o CEJA é uma escola que ensina coisas para a 

vida toda, a solidariedade é uma delas, já em 2, os alunos que saem da EJA são o 

resultado de um trabalho feito com amor e dedicação. 

 

1 e 3 convergem por dizerem que tanto o CEJA como o professor ensinam o saber 

partilhado. 

TAREFA DOS PERSONAGENS  

1-Auxiliadora- [o menino devorador atingiu seu objetivo] ser um cidadão competente, 

inserido na sociedade (aplausos) Aqui é a cabeça como nós colocamos aqui, ele 

devorando todos os conhecimentos. E a aqui ele se torna uma pessoa colorida para a 

sociedade.... 

2- Sua [Pentelho] tarefa aqui é a de desfazer aquilo que antes já estava pronto. Desfaz o 

pronto antes que ele mesmo se acabe. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA TAREFA DOS PERSONAGENS 

1 e 2 divergem porque em 1, a tarefa do pentelho é desfazer o que já estava pronto. Já 

em 2, o objetivo do menino devorador de conhecimentos é ser um cidadão competente e 

inserido na sociedade. 

 

O FINAL DA HISTÓRIA  

1-Graça- [...] esse livro [...] é uma história triste com final feliz. . 

2-Carmem- [história do livro] É um final feliz.  

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O FINAL DA HISTÓRIA 

1 e 2 convergem por dizerem que a histórias de seus livros possuem um final feliz. 
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Estudo transversal da técnica produção do livro das nossas criações na EJA do 

grupo-pesquisador CEJA-noturno  

 

Crônica 

PROJETO MÃE CANIBAL 

Semana passada o mundo educacional foi surpreendido com a notícia bastante 

inusitada. Trata-se de um projeto pedagógico desenvolvido por um grupo de educadores 

do Centro de Educação de Jovens e Adultos Professor Gilmar Maia, onde os alunos são 

instigados a produzirem textos a partir de um conto intitulado mãe canibal e seus dois 

filhos. O mito narra a história de mulher que, por ser canibal, comia todas as pessoas 

que apareciam ao seu redor. Por causa disto, seus filhos precisavam ser criados longe, 

pois corriam grande risco se vivessem com a mãe.  

Um dia ela devora a todos, inclusive os filhos. Após este trágico acontecimento, 

surge um pássaro gigante que abre a barriga da mulher canibal e liberta todos que um 

dia ela havia engolido.   

O conto supramencionado é de origem africana. Na EJA, a proposta de trabalhar 

a partir de tal conto surgiu depois que a referida escola recebeu livros do MEC sobre 

mitos afro-brasileiros. A partir daí, os educadores tiveram a idéia de usar tais textos para 

exercitarem a leitura e a escrita dos seus alunos. Diversos mitos já foram utilizados, mas 

como o da mãe canibal foi o primeiro da série, esse projeto pedagógico foi assim 

batizado.  

 O projeto é simples, e acontecesse da seguinte forma: após ouvirem a leitura 

deste texto, os alunos são desafiados a escreverem histórias que mesclam aspectos de 

suas vidas ao das histórias lidas por seus professores. 

Nos textos, encontraremos várias metáforas relacionadas à realidade da EJA. Ao 

ler as produções dos (os) alunos (as), se observa que, na maioria deles, não há nenhuma 

menção à escola, aos professores e aos alunos de EJA. Dentre as suas produções, há 

uma onde para se referirem ao CEJA, colam numa de suas produções textuais uma mãe 

pobre e negra com dois filhos que é para falar de amor porque no CEJA não há lugar 

para preconceito. Para se referirem aos alunos, mostraram uma senhora, um ratinho e 

um cachorro. O aluno-senhora de idade tem tudo a ver com transformação. Estamos 

aqui para dar um empurrãzinho ao aluno-ratinho. Ele está feliz com o empurrão que 

ajudará a sua vida. O aluno-cachorro se mostra pensativo se vai ou não para EJA.  
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Noutro texto, mostram-se os alunos-filhos da canibal que são o retrato dos 

alunos ao chegarem À EJA: tristes, desanimados e com sua auto-estima baixa, 

necessitando de apoio e incentivo por parte de todos que fazem essa modalidade.  

Outros personagens da história da canibal também são mencionados nos escritos 

dos alunos. É o caso do pai e do avô dos filhos da canibal. O pai e o avô acolhem os 

meninos. Da mesma forma, a EJA-pai/avô acolhe o aluno ao chegar à EJA, pois 

profissionais que nela trabalham dão incentivos e carinho a ele. 

Há um texto onde a EJA é a barriga da carnívora. Nesta produção, se mostra os 

alunos estudando dentro da barriga da canibal, ou seja, dentro do processo da EJA. A 

EJA-saída da barriga também foi lembrada para mostrá-la entregando à sociedade o 

resultado de um trabalho que é feito com amor e dedicação. 

O canibalismo também é retratado nos textos dos jovens e adultos. Num deles há 

a EJA-apetite. Nela há uma boca com várias cabeças sobrepostas, mas o texto logo 

adverte que o apetite ali é para aprender. Noutro texto, aparece a canibal-cegueira da 

ignorância que quer devorar a sociedade. Há também o aluno-devorador de 

conhecimentos, que é um jovem que há muito tempo estava afastado da escola e que 

resolve retornar aos seus estudos, como os alunos do CEJA que estão afastados, tentam 

voltar. Então, o jovem começa a sentir um desejo ardente de conhecimentos. Ele volta à 

escola e passa a comer tudo que encontra, nos livros, nas apostilas, tudo. Mas isso 

engendrou um problema, pois o fez se tornas uma pessoa muito egoísta, uma vez que o 

conhecimento era só para si próprio. Por causa disso, ficou separado de todos. Apenas 

quando começou a ouvir a voz dos professores orientando para um saber partilhado, foi 

que atingiu seu objetivo: ser um cidadão competente, inserido na sociedade. 

Na EJA- livro do pentelho também há referências ao canibalismo. Ele aparece 

logo no título: “O livro do pentelho- uma superação ao estatuto para a EJA ou uma 

antropologia do ato de educar-se”. Nele está escrito: “cuidado com a leitura desse livro, 

ele é dúbio como faca de dois gumes, devorador de tudo por qual atravessa e 

transformador das coisas que ele engole. Seu personagem principal é o pentelho. Deseja 

devorar a todos antropofagicamente. O pentelho se educa pelas coisas banais e afetos 

arcaicos.  

Não há dúvidas de que o “mãe canibal” representa uma atitude bastante 

inovadora, sendo um sucesso naquela escola. Dentre outras coisas, propicia pensar no 

que a EJA engole e como ela devolve após digeri-los. 
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Fotos dos livros das nossas criações na EJA com o grupo-pesquisador do 

Educandário Santa Clara 
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Análise classificatória da técnica produção do livro das nossas criações na EJA do 

grupo-pesquisador do educandário Santa Clara 

CATEGORIAS: 

CATEGORIA SOMOS FELIZES QUANDO 

1-Quando temos mais conhecimentos, somos mais felizes. 

2-[As amigas Ana e Meire] ficamos muito felizes por ter realizado um sonho. 

3- ai o anjinho [que ajudou Pedrinho após sua queda] saiu muito feliz por ter salvado a 

vida de uma criança que precisava de sua mãe. 

4-Quando fomos criados recebemos um aviso para sermos felizes, mas ficou um espaço 

vazio. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA SOMOS FELIZES QUANDO 

1, 2 e 3 divergem entre si pelo fato de associarem os seus sentimentos de felicidade a 

situações diferentes. Em 1 se afirma que somos mais felizes quando temos 

conhecimentos. Em 2, as amigas dizem terem ficado muito felizes por terem realizado 

um sonho. Em 3, o anjinho saiu muito feliz por ter salvado a vida de uma criança.  

4 diverge de 1, 2 e 3 porque nestes o sentimento de felicidade é algo que surge por 

causa de uma ação feita por eles mesmos, já em 4 a felicidade surge por uma designação 

prévia de alguém. 

 

CATEGORIA CARACTERÍSTICAS DOS PERSONAGENS DAS HISTÓRIAS 

1- As crianças são um investimento para o futuro e no EJA. 

2-Ana e Meire estudavam juntas. Elas tinham muita vontade de aprender coisas 

diferentes. Elas eram muito estudiosas e inteligentes. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA CARACTERÍSTICAS DOS 

PERSONAGENS DAS HISTÓRIAS 

1 e 2 são divergentes no que diz respeito às características dos personagens. Em 1, as 

crianças são um investimento no futuro e na EJA; em 2, Ana e Meire são duas amigas 

que têm muita vontade de aprenderem coisas diferentes, bem como são muito estudiosas 

e inteligentes.  

 

CATEGORIA OPORTUNIDADE 

1-Todos têm a mesma oportunidade... 
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2-Como o Brasil é governado pelo o governo que no momento ele está dando 

oportunidade para melhorar a educação de jovens e adultos.... 

3-Foi importante o aparecimento do programa do EJA para dar oportunidade de 

terminar os estudos. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA OPORTUNIDADE 

1, 2 e 3 são divergentes entre si pelo fato de relacionarem a palavra oportunidade a 

diferentes coisas. Em 1, se diz apenas que todas têm a mesma oportunidade, sem 

especificar em quê. Em 2, se diz que atualmente o Brasil é governado por um governo 

que dá oportunidade para melhorar a EJA. Em 3, se afirma que foi importante o 

aparecimento do Programa da EJA para dar oportunidade de terminar os estudos. 

 

CATEGORIA SONHO 

1- e nesse espaço [no espaço vazio que fomos criados], ou seja, nesse nosso tempo 

podemos dormir, sonhar... 

2-quando sonhamos aprendemos melhorar nossas vidas... 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA SONHO 

1 e 2 são divergentes no que diz respeito ao sonho. Em 1, se diz apenas que é no espaço 

vazio/nosso tempo que podemos sonhar; já em 2, é dito que é através dos sonhos que 

aprendemos melhorar nossas vidas. 

 

CATEGORIA AJUDA 

1-[...] Pedrinho caiu no chão e não podia mais andar e sua mãe tinha ido embora. Mas 

de repente passou um anjinho e viu Pedrinho caído no chão e viu Pedrinho pedindo de 

socorro e perguntou: quer ajuda? Pedrinho respondeu: ‘quero’. 

2-[...] [personagem] e quando acordar estudar, ajudar as pessoas e criar muitas coisas. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA AJUDA 

1 e 2 divergem no que concerne ao espaço/momento de se prestar ajuda a outrem. Em 1, 

se relata uma situação concreta, onde um personagem oferece ajuda a outro; já em 2 se 

diz que é no acordar que se pode ajudar às pessoas. 
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CATEGORIA CRIAÇÃO 

1-[Ana e Meire] tiveram a idéia de criar algo novo. Então resolveram criar um porta-

fósforo. 

2-Através da criação podemos chegar a vários lugares, várias descobertas importantes. 

É muito bom receber o dom da criação.   

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA CRIAÇÃO 

1 e 2 divergem no que se refere às suas percepções sobre o ato de ensinar. Em 1, é dito 

que Ana e Meire tiveram uma idéia de criar algo novo; já em 2, o que se quer enfatizar 

são os sentimentos que a criação propicia. 

 

Estudo transversal da técnica produção do livro das nossas criações na EJA do 

grupo-pesquisador do educandário Santa Clara 

 

RAP 

Quando eu venho para escola/ fico a imaginar 

Que para viver melhor,/ precisamos saber passar/ as mensagens para o povo brasileiro 

de todo lugar  

Ouça o que eu vou dizer,/ grave essa mensagem que eu venho lhe trazer:  

No momento, o Brasil é governado/ por um governo que oportunidade dá/ para a 

educação de jovens e adultos melhorar.   

Mas há uma questão que vai nos impelir: Como a gente deve com a EJA contribuir? 

 

REFRÃO: Educação, arma mais importante e eficaz da vida do ser humano. (bis) 

 

Não devemos esquecer que o aparecimento do programa do EJA foi importante para dar 

oportunidade de terminar os estudos. 

Nem por isso não devemos deixar de colocar as crianças para estudar. Devemos sempre 

lembrar que as crianças são um investimento no futuro e na EJA de qualquer nação que 

deseje se educar. 

 

REFRÃO: Educação, arma mais importante e eficaz da vida do ser humano (bis.) 
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CAPÍTULO VI 

TÉCNICA LABIRINTO DA EJA 

 

Esta técnica foi inspirada numa tese de doutorado26 coletiva, onde os autores do 

referido trabalho usaram o labirinto como metáfora de construção do conhecimento. No 

decorrer do curso, eles montaram três instalações labirínticas, onde os participantes 

eram instigados a interagirem com diversos objetos de conhecimento. Em minha 

pesquisa, construí um dispositivo mais modesto que os do referido grupo, pois não tinha 

os mesmos propósitos deles. Além disso, acreditei ser possível recriar o que fizeram, 

adaptando aos meus interesses. Construí um mini-labirinto no local da pesquisa, onde 

levei objetos para aguçar os cincos sentidos dos co-pesquisadores. Antes disso, eles 

entraram de olhos vendados no labirinto para experimentarem a ausência da visão. 

Depois usaram a visão para interagir com os objetos que compunham a instalação. Pedi 

então, para cada um relatar as sensações e os sentimentos que tiveram ao participar 

dessa vivência. Solicitei também que escolheram dois objetos do labirinto para 

associarem à EJA.  

 

Descrição dos procedimentos da técnica Labirinto da EJA 

Antes de proporcionar o contato dos co-pesquisadores com o labirinto, listarei o 

material que usei. Reconheço que necessitei de vários objetos. Adianto que não foram 

de difícil acesso. Só alguns, precisei comprar. A maioria trouxe de minha casa. Outros, 

tomei de empréstimo a amigos. A lista continha: caleidoscópio, mandala, linha e agulha 

de crochê, instrumentos musicais artesanais fabricados por indígenas paraenses, pau de 

chuva, folhas secas, frutas, fotos de outra pesquisa que realizei, imagens de pessoas 

sacrificadas como peças de carne (anexo 5), imagem de um homem cabeça de cabeça de 

boi matando um boi com cabeça de gente (anexo 6), figura de uma vaquinha comprando 

pedaços de gente no supermercado(anexo 7), uma cópia de uma pintura do holandês 

Escher (anexo 8 ), uma cópia de fotos de sapos do livro de MATURANA e 

VARELA(1995) (anexo 9), livros de mitos africanos, de obra de arte e acadêmicos, 

espelho, caixa de presentes decorada, diário com chaves, jogo da memória, dominó, 

                                                
26A referida tese foi intitulada: “Labirinto me encontro nas coisas perdidas do mundo”. Trata-se de um 
texto coletivo tecido a seis mãos cujos autores são Eduardo Loureiro, Andréa Havt e Fabiano dos Santos. 
Este trabalho foi defendido na Faculdade de Educação, em 2004, e tinha por objetivo problematizar a 
construção do conhecimento, enfocando três sub-temas e suas relações com a educação: diálogo, não-
linearidade e experiência. 



161 
 

 
 

dama, papéis em branco e canetinhas coloridas, máscaras, berimbau, pedra pomes, lixa, 

pincel de rolo, colcha de retalhos com pinturas desenhadas à mão, aparelho de som e cd, 

corda para pular, bambolê, curry (tempero), um pote com folhas de chá de jasmim, um 

pedaço de mármore, uma marionete e vendas. 

 Esses objetos foram espalhados nos dois espaços onde aconteceram as oficinas. 

Usei a colcha de retalhos para decorar os ambientes. A linha foi entrelaçada por todo o 

percurso da instalação, criando um emaranhado que dificultava o trânsito. Deixei o 

restante do novelo exposto com uma agulha de crochê. As imagens foram afixadas à 

parede em lugares mais visíveis. As frutas foram colocadas em baixo de uma mesa. A 

música instrumental tocava a trilha sonora do filme O fabuloso destino de Amélie 

Poulan27. Dentro da caixa de presentes decorada, coloquei um espelho, pois considero 

imprescindível a presença deste objeto num labirinto. Os outros objetos foram dispostos 

no restante dos dois ambientes onde a pesquisa foi realizada. 

Iniciei essa técnica com uma vivência. Mas antes disso, distribui uma 

fichinha(vide anexo) que solicitava aos (as) co-pesquisadores (as) criarem um 

personagem para si. Nela, era pedido para cada dizer de onde vinha e para onde ia, bem 

como listar dois poderes e duas fraquezas que atribuíam aos (às) seus personagens. 

Depois, os (as) co-pesquisadores (as) foram vendados. Só depois de “perderem” o 

sentido da visão, eles (as) puderam adentrar o espaço onde estava instalado o labirinto 

para experimentá-lo. Após andarem aleatoriamente por algum tempo, solicitei que todos 

sentassem em círculo. Comecei a passar os seguintes objetos: para cheirar: usei chá de 

jasmim e curry (tempero); para tocar seus corpos: pedra pomes, mármore e lixa; para 

massagear seus corpos: pincel de rolo. Foram também repassados os instrumentos 

musicais artesanais que havia levado.  

Após essa vivência, retirei as vendas dos grupos para que estes pudessem 

experimentar o labirinto de olhos abertos. Concluída essa etapa, convidei os co-

pesquisadores para socializarem as sensações e sentimentos de terem experimentado o 

labirinto das duas formas: olhos vendados e abertos. Pedi também aos co-pesquisadores 

para fazerem a relação dessa experiência com a Educação de Jovens e Adultos. 

Desafiei-os com a seguinte indagação: o que essa experiência tem a ver com a educação 

de jovens e adultos?  

                                                
27 Filme francês de autoria de Jean Pierre Jeunut. 
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Depois dessa discussão, solicitei para que cada um escolhesse dois objetos da 

instalação que consideravam ter alguma relação com a EJA. Após interagirem com os 

objetos escolhidos, cada co-pesquisador falou da relação que estabeleceu com o tema da 

pesquisa.  

Solicitei para que eles tomassem em suas mãos a fichinha (anexo 10) que havia 

lhes dado no começo da oficina. Ela pedia para que criassem um (uma) personagem 

para si. Depois, eles apresentaram seus personagens uns para os outros. Para finalizar, 

lancei o seguinte desafio: cada personagem fazia uma pergunta para o outro sobre ele 

(a) na Educação de Jovens e adultos. O detalhe dessa vivência é que este cada um teve 

de responder com uma mentira. 

Essa vivência teve como propósito conduzir os grupos-pesquisadores a entrarem 

em contato com diversos objetos que propiciavam ativar os cinco sentidos do corpo, os 

levando a produzir conceito sobre EJA a partir disso. 
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Fotos do processo da técnica labirinto do grupo-pesquisador-CEJA-manhã 
 

       
 
Análise classificatória da técnica Labirinto da EJA do grupo-pesquisador CEJA-

manhã 

CATEGORIAS: 

MINHAS SENSAÇÕES/SENTIMENTOS DE HOJE 

1-Josenir- Eu achei que estava no programa do Gugu28. Eu gostei da brincadeira, [...] 

com as vendas, e eu tive a sensação de que [...], quando apareceu o cheiro, eu pensei 

que vinha algo melequento pra gente identificar que tipo de sensação de fato a gente 

estava fazendo, ainda essa que veio, essa aí foi legal porque a imaginação da gente 

pensava, eu descobri o material assim algumas vezes, mas aí eu não consegui imaginar 

instrumentos. Esse aqui quando bateu, eu tive a sensação de que realmente era um 

martelo, e de uma forma nova, [...][continua batendo] Eu me senti num programa de 

TV.  

2-Imeuda- [...] eu tava me sentindo [...], nesse momento, fazendo [...] o possível, porque 

era como se eu tivesse assim fazendo um exercício de memória, está entendendo? É 

como se depois daqui, você fosse perguntar: ‘o que foi que você pegou?’ ‘Qual foi o (...) 

que teve isso?’ Pra fazer uma memorização, recordar o quanto que tinha acertado, está 

entendendo?  Foi como eu me senti assim nessa terapia. Foi como se eu tivesse fazendo 

isso para trabalhar a minha memória. E realmente, eu acho que é uma coisa que pode 

exercitar a memória. [...] Foi essa sensação que tive!   

3-Edneuda- [...] hoje eu fiz esse exercício comigo mesma, do silêncio, fazendo a 

atividade, mas num silêncio interior, assim procurando que aquela atividade fosse 

percebida o mais profundamente possível [...], porque acho que aí potencializa mais a 
                                                
28Nome artístico de um apresentador de uma emissora de canal aberto da televisão brasileira. 
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aprendizagem. Minha impressão é essa. E eu relacionei em vários momentos [fala 

sorrindo]. Eu estou com vontade de chorar... [Ela chora]  

4-Eulina- [...] As minhas sensações de hoje, fazia tempo que eu pensava assim, quando 

eu fechava os olhos, eu não me sentia bem. E hoje eu fechei os olhos e eu me senti bem. 

Não sei se é porque eu estava acompanhada de vocês, eu não estava sozinha, estava com 

um grupo, mas eu me senti bem. A primeira parte, quando eu entrei de olhos abertos, eu 

já me descobri, porque como eu estou fazendo análise, tudo vem pra mim [...] me 

analisar, Procurando o meu eu, [...] Eu entrei por baixo das linhas [de crochê] porque eu 

achei que eu não era capaz de levantar a perna, e a minha altura não alcançava passar as 

linhas. Depois que eu entrei na sala, que eu relaxei, que eu toquei os objetos, eu fui sair, 

eu consegui sair por cima, eu ultrapassei. Então o que foi? O relaxamento da minha 

mente. Eu achei que se eu for por cima, as minhas pernas não vão alcançar, e eu já saí 

por cima E percebi o quê hoje? Que nós usarmos a visão. Nós entrarmos, nos olharmos, 

nós percebemos. Depois vocês fizeram a gente tocar os objetos, nós usamos o tato, a 

gente sentiu, percebeu, viu. Aí, depois, vocês vedaram nossos olhos pra que a gente 

tivesse outras sensações com os outros órgãos dos sentidos. E é o que vida ensina pra 

gente, quem não tem visão sempre desenvolve mais os outros órgãos dos sentidos [...]. 

A gente tocou. A gente ouviu o barulho dos instrumentos. Eu percebi que na hora que 

você fazia barulho é porque você queria que a gente também num se ligasse, 

despercebesse um pouco, pra não ficar tão ligado assim: ‘eu estou aqui nesse canto’. Era 

como se fosse pra bagunçar um pouco com o coreto, e a gente não ficar tão certinha ali 

naquele lugar. Eu achei que foi isso. E então eu percebi o quê? As sensações que nós 

tivemos esses dias com o corpo, com as mãos, os pés, essas folhas, depois eu me 

interroguei se quando a gente entrou, elas já estavam?[remexe nas folhas secas 

estendidas no chão] Já? Porque, olha aí, era mais uma sensação: pisar. E eu num olhei. 

Depois é que eu fui pensar, eu num pisei em folha. Então, eu acho assim que vocês hoje 

mexeram com a gente nesse sentido de percepção através do nosso corpo, com todos os 

órgãos dos sentidos. E pra mim, foi muito bom, tá! Eu me senti, sabe o quê? 

Criança[...]. A primeira coisa que eu peguei foi a corda para pular. Que bom! Pra mim, 

isso é bom porque eu estou muito madura, estou muito adulta, estou muito machucada, 

muito sofrida com a vida e que bom, quando um momento, você pega uma corda para 

pular, um bambolê pra brincar de extravasar. E eu olhei, e como eu gosto de arte, eu vi a 

máscara, porque antigamente eu não gostava de botar, e eu botei a máscara no rosto, e 

achei bonita, [...], me senti bem.  
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CRUZAMENTOS DA CATEGORIA SENSAÇÕES/SENTIMENTOS DE HOJE1e 

2 divergem porque enquanto 1 teve a sensação de que os objetos que lhe repassavam 

eram para serem identificados, ou seja, adivinhar do que se tratavam; 2 sentiu que os 

objetos que tocou eram para que fizesse um exercício de memória, ou melhor, para 

recordar o quanto tinha acertado. 

3 diverge de todos por ser o único que disse ter feito exercício consigo mesma para que 

a vivência fosse percebida o mais profundamente possível, pois acredita que isso 

potencializa mais a aprendizagem. 

4 diverge de todos por ser o único que falou que se sentiu mexida na percepção em 

relação ao seu corpo, bem como com todos os órgãos dos sentidos (o olhar, o tato, os 

olhos vendados, tocar e ouvir o barulho dos instrumentos, o pular de corda, o brincar de 

bambolê, o passar por debaixo das linhas, as sensações com as mãos e pés e o ato de 

colocar a máscara). 

TERAPIA 

Eulina- [...] eu sou uma pessoa que estou precisando de uma terapia em grupo. 

Imeuda-[...] a terapia é essa, certo?Você se faz. É você que faz... 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA TERAPIA 

1 e 2 divergem porque enquanto 1 diz estar precisando de uma terapia, 2 conclui que a 

terapia é você quem faz. 

 

O MEU EU 

1-Edineuda- [Retoma a fala com voz trêmula, após chorar]. Eu pretendo falar toda a 

verdade desse sentimento, porque não dá pra esconder dos outros, o que eu não posso 

esconder de mim. É inútil isso. É inútil você viver fechado no seu mundo interior, sem 

deixar que as pessoas compartilhem desse mundo, sem deixar que os outros possam 

estar sempre te ensinado e aprendendo de ti também.  

2-Imeuda- [...] Uma vez [...] a Edineuda tava falando [...] uma outra terapia, aí outro dia 

ela falou assim: ‘eu cuido muito, eu num gosto de receber, acho que eu não mereço 

receber’. Então aquilo me tocou porque eu passei por essa situação que ela... E ainda 

hoje eu sofro. Agora procuro me trabalhar. Achar que eu não mereço receber, que eu 
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tenho que dar, dar, dar, dar, está entendendo? Pros filhos, pro marido, pro num sei o 

quê, quando aquelas vezes, aquela forma de dar está me fazendo muito mal. Não, dar 

por dar, porque diz que quando você está bem, trabalha o eu, aí você fazer pro outro, te 

faz bem. [...] [Ela se considera meio canguru- guarda aquela proteção] E eu me acho 

assim porque assim, sabe? Meio assim [canguru], quando eu tive a minha primeira filha 

[...]. Gente, eu era tão canguru, mas eu era tão canguru, eu não dividia isso com o pai, 

certo? Eu não conseguia. Eu achava que ele não sabia segurar. Eu achava que ele não 

sabia dar a mamadeira. Eu achava que ele não sabia um monte de coisa e que eu é que 

sabia tudo. E eu continuo ainda assim, até hoje, achando que em casa eu sei tudo. E 

então (...) sei tudo. Às vezes eu acho que eu que tenho que dar a última palavra (...) (...) 

com o marido, enfim, está entendendo? Aquela questão de achar que eu sei mais do que 

eles. Se eu não tiver em casa ou seu achar que (...) achando que não conseguem andar 

(...) porque eu sou assim um pouco (...) por que isso? [...] meu pai morava no interior e a 

gente saiu muito cedo pra morar só, eu a mais velha, eu fui o canguru também dos meus 

irmãos, tá (...) e olhando a hora de chegar, essa coisa toda. Então, eu me vi esse canguru 

por conta disso. [...]. [...], às vezes, eu digo assim: ‘eu estou tão cansada, num dormi 

ainda’. Eu digo assim: (...) lá em casa. Aí quando chega assim (...) já começo a ligar pra 

minha irmã. Eu digo: ‘tu, está em casa? Vai sair?’ Ai ela diz: ‘não vou não’. ‘Então vem 

pra cá’. (...) de repente, eu me vejo com a casa cheia de gente. Então são coisas que eu 

gosto de juntar.  

3-Eulina- Eu já sou o contrário da Edineuda. Ela falou que ela é fechada. Eu já sou 

aberta demais. [...] Eu gosto de conversar com as minhas colegas. Eu num tenho 

problema ‘ah porque eu estou com problema de saúde’[...], eu num escondo. Eu sou 

transparente com as minhas coisas. Eu chego e digo: ‘Jô, eu estou sentindo isso’. 

Converso. [...] Eu estou fazendo tratamento psicológico e devido eu ser aberta, eu tenho 

certeza que eu facilito o meu tratamento porque eu acho que no primeiro dia o psicólogo 

já fez o meu diagnóstico, enquanto que fosse uma pessoa fechada, ele ia ter várias 

sessões para poder chegar lá. Ele já chegou, já me pegou, já descobriu. [...] E eu falo, eu 

tenho essa mania também de dizer o que sinto, como eu sou. Eu num acho que tenho 

que viver com máscaras, com mentira. Eu sou aberta, escuto o que as pessoas me dizem, 

reflito [...] E eu tenho essa falha de me abrir muito com as pessoas. [...] eu me dôo 

muito às pessoas e eu? Cadê eu? Eu sumi. E o psicólogo está me ajudando a me achar, 

tá!. [...] Então, eu acho que eu estou melhorando, sabe? [...] E hoje eu descobri que eu 
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estou crescendo [...], lá vai eu chorar, eu estou procurando ser eu de novo [chora], e eu 

acho que eu vou voltar a ser... 

4-Josenir- Eu acho que eu sou muito intensa, o meu eu é muito intenso, quando eu vivo, 

eu vivo mesmo, quando eu gosto, eu gosto mesmo. E eu não consigo deixar de passar 

isso, dessa intensidade que sou eu. E tenho muitos defeitos e um desses realmente é essa 

questão da insegurança. Me achava muito segura, e de repente, fui ficando adulta e fui 

vendo que num era por aí bem a coisa[...] [ uma das fraquezas dela] Então esse falar 

demais, é isso que eu estou fazendo agora, pode ser querer que alguém me ouça (sorri). 

Falar demais, não consigo conter: na alegria, na dor, na angústia. Se eu estou sofrida, eu 

sofro muito. Se eu estou apaixonada, eu sou muito apaixonada. E se eu estou alegre, eu 

sou muito alegre. É uns extremos assim que eu preciso trabalhar. E eu num consigo 

quando tu olha pra mim, tu sabe o que eu estou sentindo, eu não consigo passar aquilo, 

tu olha no meu olho, meu olho lacrimeja, brilha, quando eu falo de algo que gosto ou 

que não gosto, também a raiva. [...] Eu acho que busco algo a meu respeito.  

CRUZAMENTO DA CATEGORIA O MEU EU1 e 2 se opõem porque enquanto 1 

percebeu ser inútil viver fechada no seu mundo interior, sem deixar que as pessoas 

compartilhem dele, 2 já diz ser uma aberta demais. Tem a mania de dizer o que sente e o 

que é. Considera-se transparente com as suas coisas, rápida nos seus pensamentos, 

escuta o que as pessoas dizem sobre ela e reflete.  

2 e 3 convergem por dizerem que costumam se doar às pessoas. 2  acha que sempre tem 

que se doar para os outros (filhos, marido e outras pessoas) e que não merece receber; 3 

fala que já chegou a se doar tanto aos outros que seu “eu” sumiu. Devido a isso, seu 

psicólogo está lhe ajudando a encontrá-lo. 

4 diverge de todos por ser o único a dizer que se considera uma pessoa insegura, mas 

que seu “eu” é intensidade porque quando vive, vive mesmo, quando gosta, gosta 

mesmo, quando fala, fala demais (não consegue conter-se), quando está sofrida, sofre 

muito e quando está apaixonada, é muito apaixonada. 

3 e 4 divergem entre si pelo fato de 3 dizer que está procurando ser ela novamente, já 4  

busca algo a respeito dela, sem especificar o quê. 
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A GENTE NUNCA SAI IGUAL AO QUE SE ENTROU 

1-Imeuda- Então, eu digo pra vocês, eu nunca mais fui a pessoa que eu era antes de 

participar daquelas terapias de grupo. Elas são muito mais ricas do que uma terapia 

individual.[...] então você vai  trabalhando, vai trabalhando. E, com certeza, não é mais 

aquilo. Você está adquirindo outras coisas. Mas você passa a ser diferente. [...] E você, 

quando você está vivendo, você muda nisso aqui. Isso aqui. 

2-Josenir- Eu acho que toda vez que a gente busca entrar no novo, a gente arrisca, vê o 

novo, a gente nunca sai igual ao que se entrou. 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA A GENTE NUNCA SAI IGUAL AO QUE 

SE ENTROU 

1 e 2 convergem no que diz respeito à crença de que tanto ao participar de terapias 

quanto entrar em algo novo, a pessoa não sai igual ao que entrou, ou seja, passa a ser 

diferente. 

UM MOMENTO DESSES 

1-Imeuda- [...] Ai como as pessoas que não estão participando disso aqui na escola estão 

perdendo. [...] A gente tem que beber isso aqui, sabe?[...] porque foi um momento 

maravilhoso. [...]- a gente não valoriza. As pessoas não valorizam. Acham que isso é 

besteira e perca de tempo, você está entendendo? Quando um momento desse te faz 

assim tão bem para  a vida, em tudo, como pessoa, na família, no  trabalho e com o eu 

mesmo, que é o mais importante. 

2-Eulina-[...] Isso daqui está me ajudando que vocês num imaginam como, certo? [...] 

[um momento desses] É um momento de reflexão, como professor, como educador, 

como ser humano, [...], na nossa forma de receber o nosso aluno, de conviver com ele 

3-Josenir- E acho que devia haver em outros momentos [um momento desses]. É muito 

mais proveitoso (...) [...] E esse tipo de trabalho, ele foi bastante gratificante, mas seria 

muito mais interessante, ele [o grupo] fosse mais miscigenado quando ele fala com 

relação à escola, quando viesse alguém de cima, o pessoal do meio e o pessoal de base, 

que é o público-alvo, o aluno em si. Então se tivesse todas essas três setores seria 
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bastante interessante e gratificante, porque uma coisa é como se fosse uma pirâmide e 

atingindo todos os patamares.  

4-Edineuda- Então eu penso que uma coisa prática que deve surgir de uma experiência 

como essa é uma proposta diferenciada de trabalho pedagógico. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA UM MOMENTO DESSES 

1 e 2 convergem porque 1 diz que um momento desses, ou seja, as oficinas fazem bem 

para a vida em tudo: como pessoa, na família, no trabalho e para o “eu,” já 2, confessa 

que as oficinas estão lhe ajudando, pois são para ela um momento de reflexão como 

professor, educador, ser humano e também porque a ajuda refletir sobre a forma de 

receber e conviver com os alunos. 

3 diverge de 1 e 2 dizendo que as oficinas seriam mais gratificantes se tivessem sido 

mais miscigenadas. 

4 diverge de todos, já que o único a mencionar que acredita que uma coisa prática que 

deve sair de uma experiência dessa é uma proposta diferenciada de trabalho pedagógico. 

 

COMO EU ME SINTO COMO PROFESSOR DE JOVENS E ADULTOS 

1-Edineuda- Aí eu fico me perguntando se não é hora, assim, pra mim (enfatiza), 

refletindo sobre isso [o professor se considerar mestre], de modificar minha postura em 

relação ao trabalho com àquelas pessoas que estão diante de mim. Não ser aquele 

mestre que sempre fui, porque me ensinaram que era assim. Não importa o motivo.  

2-Eulina- [...] eu, como professora de artes do CEJA, eu me sinto privilegiada por esses 

momentos que eu tenho com os alunos, que eu sei que nas outras disciplinas, não é que 

o professor não queira, ele não tem a oportunidade que eu tenho aqui [...] Esta sala 

distante, ela aqui afastada, é ótimo, porque nós temos esse espaço, quando a gente se 

reúne em grupo, gente, vocês precisam ver o que sai, [...]. 

3-Imeuda- [...] Eu me identifiquei muito com o trabalho de jovens e adultos por conta 

desse olhar assim (...) [...] (...) às vezes, que eu tenho que conversar (....), num é 

verdade? Você faz isso com o aluno (...) aprende muito com o aluno. Embora (...) com a 

criança, mas assim essa conversa mais olho no olho com o adulto é mais fácil. Eu acho 

fácil trabalhar com jovens e adultos [...] que eu me identifico muito com a questão de 

trabalhar o jovem e adulto (...). 
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CRUZAMENTOS DA CATEGORIA COMO EU ME SINTO COMO 

PROFESSOR DE JOVENS E ADULTOS 

 1, 2 e 3 divergem entre si, já que seus sentimentos como professores de educação de 

jovens e adultos enfocam aspectos diferentes. 1 reflete se não é hora de modificar sua 

postura perante aos alunos, 2 se sente privilegiada por ter a oportunidade de se reunir 

em grupo numa sala afastada com os alunos e finalmente, 3 diz que se identifica com o 

trabalho com o adulto porque a conversa com este é mais fácil do que com a criança. 

 

AMBIENTE PROPÍCIO ONDE OS ALUNOS POSSAM TER ESSA 

EXPERIÊNCIA QUE NÓS TIVEMOS 

1-Eulina- Eu acho que todas as sensações que nós estamos tendo aqui, nossos alunos 

também poderão ter e têm, tá! 

 

2-Edineuda- [...] esse aqui [mandala] dá conta das infinitas potencialidades e 

possibilidades... [...]. [...] que o ser o humano como esse ser, que eu já falei antes, o ser 

humano mesmo, todas as pessoas [...] têm estando aqui no meio social a desenvolver e, 

muitas vezes, precisam de um ambiente propício, um ambiente onde ele tenha voz, um 

ambiente onde ele possa ter essas experiências que nós tivemos, um ambiente onde ele 

possa ser acolhido como ser, onde ele se sinta esse ser capaz de viver essa verdade...  

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA AMBIENTE PROPÍCIO ONDE OS 

ALUNOS POSSAM TER ESSA EXPERIÊNCIA QUE NÓS TIVEMOS 

1 e 2 se opõem porque diz que a experiência que tiveram nas oficinas, os alunos 

poderão ter; já 2 diz que o ser humano necessita de um ambiente para ter essas 

experiências que eles tiveram, ou seja, um ambiente propício, onde ele tenha voz e seja 

acolhido como ser capaz de viver a sua verdade. Mas avalia que na educação brasileira 

não existe a compreensão de que este caminho possa dar conta da problemática do ser.  

 

MEU PAPEL DE EDUCADOR  

1-Eulina- E a gente tem como educador e professor acolher. A gente tem que refletir 

sobre isso [...] de repente, eu digo: “meu deus, aqui [na sala de artes] se torna como se 

fosse uma sala de um psicólogo’. E sem querer, nós professores fazemos esse papel. Sei 

nem se eu estou preparada, mas eu procuro dar tudo que eu posso pra levantar a auto-

estima daquela pessoa, pra conversar. 
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2-Imeuda- [...] o meu papel, não é de ser uma excelente professora de português, uma 

excelente professora de matemática num vai fazer com que meu aluno seja um aluno 

competente. Muito mais a minha sensibilidade de fazer com que ele seja capaz de 

aprender, é capaz de mudar aquela situação, ela é muito mais importante do que essa 

competência que eu tenho, porque essa competência é muito mais para mim, para a 

minha pessoa. O que tenho que fazer é com que aquela pessoa se capacite também. 

Então esse papel é importante... 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA MEU PAPEL DE EDUCADOR 

1 e 2 divergem por pontuarem nuances diferente acerca do papel do educador. Para 1, o 

papel do educador-professor é acolher os alunos. Para isso procura levantar a auto-

estima dos mesmos. Muitas vezes o papel de psicóloga deles. Já em 2, acredita que não 

é a sua competência técnica que fará com que o seu aluno seja uma pessoa competente, 

já que esse saber técnico serve muito mais ao professor. Para ela, isso depende muito 

mais da sensibilidade do educador fazer com o aluno aprenda. Pensa que o que tem 

fazer é com que esse aluno se capacite também. 

 

COMO ESTAMOS NÓS PROFESSORES 

1-Eulina- Aí eu te pergunto: os professores (sorri), eu também estou com a auto-estima 

baixa. 

2-Josenir-  A gente aprende com isso,[com o que Eulina falou acerca da humanização] 

trazendo pra questão da escola, esse lance realmente de humanizar, de esquecermos 

muitas vezes que a gente veio aqui pra receber o nosso, trabalhar e voltar. Não é um 

simples trabalho [...] e que isso [aprendem com a humanização dos professores] [...] 

seria interessante que não se reportasse somente ao aluno, mas também à humanização 

com relação a nós professores, porque acima de qualquer coisa, nós somos também 

gente. E muitas vezes, a gente se depara com determinadas situações. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA COMO ESTAMOS NÓS PROFESSORES 

1 e 2 divergem por falarem de diferentes estados de como estão os professores. Em 1, a 

co-pesquisadora diz que ela, por exemplo, está com a auto-estima baixa. Já 2 sinaliza ter 

interesse num trabalho de humanização que não se restringisse aos alunos e sim que 

fosse extensivo aos professores, uma vez que, acima de tudo, eles também são gente. 
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O ENSINO/TRABALHO DO PROFESSOR COM OS ALUNOS NO CEJA 

1-Edineuda- Eu queria falar um pouco assim, retomando outros momentos que nós 

tivemos aqui, quando foi pedido a nós que pensássemos nas nossas criações. E aí o que 

fica muito claro pra mim, depois desse exercício, vários exercícios que fizemos aqui, 

[...] que as nossas criações tem sido até hoje, em relação ao trabalho pedagógico, têm 

sido limitadas, pra mim ficou muito claro... [...] Como é que nós trabalhamos com o 

aluno? Eu acho que limita muito a aprendizagem do aluno a forma de trabalhar que nós 

temos aqui. Vou dar um exemplo bem prático, trabalhando, por exemplo, bem 

específico da nossa área, quando você não trabalha todos os aspectos que envolve a 

aprendizagem de uma língua, especialmente de uma língua estrangeira, quando você 

não trabalha a expressão oral, não trabalha a habilidade auditiva. Você num trabalha 

todas as habilidades que o aluno necessita para ter realmente uma aprendizagem daquilo 

que ele realmente precisa pra se inserir nesse mundo. [...]  [no CEJA] o aluno estuda o 

texto escrito, faz uma avaliação em cima do conteúdo que tava dentro daquele texto 

escrito, e a relação dele com o professor é mínima, e a relação dele com os colegas, os 

outros alunos é nenhuma, e a convivência é quase nenhuma. 

2-Josenir- Eu peguei o caleidoscópio, realmente foi uma peça assim muito interessante, 

muito diferente. Toda vez que você olha, você vê algo de novo. E o ensino de jovens e 

adultos, apesar de às vezes, ser muito massificado por as pessoas que estão de fora,[...] 

muitas vezes, chega: ‘É mesma coisa. Não se trabalha’. Não é não. Essa complexidade 

de tanta gente diferente, de cada dia a gente receber um aluno diferente. E não ter aquele 

lance de está numa sala convivendo com aquele mesmo grupo, sempre você está 

vivendo com alguém novo, encontrando, recebendo um aluno novo, num fica naquele 

grupo especificamente, me fez pegar o caleidoscópio, porque eu reportei foi isso: a 

questão da mudança que a gente vê aqui. E é esse movimento realmente do CEJA.  

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O ENSINO/TRABALHO DO PROFESSOR 

COM OS ALUNOS NO CEJA 

1 e 2 divergem porque apontam aspectos diferentes acerca do trabalho (ensino) com os 

alunos no CEJA. Em 1, se diz que percebe que as criações com relação ao trabalho 

pedagógico na atualidade no CEJA são limitadas, já que não se trabalha todas as 

habilidades que o aluno necessita para ter uma aprendizagem efetiva daquilo que ele 

realmente necessita para se inserir no mundo. Hoje o aluno do CEJA estuda um texto 

escrito e faz uma avaliação em cima desse conteúdo. Nesse contexto, a relação dele com 
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o professor e os colegas é mínima ou quase nenhuma. Já 2, fala que o ensino do CEJA é 

massificado porque todos os dias se recebem alunos diferentes.  

 

POSTURA DIANTE DO SEPULTAMENTO DA PROPOSTA DIFERENCIADA 

DE TRABALHO PEDAGÓGICO DO CEJA 

1-Edineuda- Nós tínhamos aqui antes dessa gestão uma proposta diferenciada que foi 

sepultada, mas nós também somos responsáveis. Jamais poderemos dizer que foi a 

gestão atual que sepultou isso, fomos todos nós, porque quando a proposta de sepultar 

aquela idéia surgiu, nós acatamos, nenhum de nós levantou pra dizer:’ não, nós 

gostaríamos de continuar com essa atividade que achamos que é importante’. 

2-Eulina- Em relação a esse sepultamento que a Edineuda falou, essa sala só não está 

sepultada, e a metodologia de artes não está sepultada porque eu gritei por ela, senão, 

ela também tinha sido, porque a primeira idéia era só Eulina ir orientar e avaliar [...]. E 

eu briguei não, ainda hoje, de vez em quando eu tenho que segurar, sabe?  Vêm algumas 

coisas e vou lá.  [...] Mas se num fosse, acho que se eu tivesse baixado a cabeça, como 

nós baixarmos em muitas coisas, eu acho que eu num tava aqui não. Eu acho que até se 

interrogaram: ‘essa menina tem uma sala pra trabalhar? Quem é ela pra ter uma sala de 

arte?’ Aí eu fui mostrar que fui eu que fui pedir a Nevinha, que essa sala é emprestada, 

várias vezes, eu fui mostrar que a sala não era minha, não era da escola, foi um espaço 

cedido pra gente trabalhar. Graças a deus, a Nevinha veio uma vez, viu meu trabalho, 

gostou. E no dia que eu liguei pra ela, ela me disse que na sala que desocupasse era de 

arte, e eu tou aqui por causa de uma luta, gente, como Edineuda disse, se a gente não 

lutar por as coisas que a gente quer, as pessoas vêm acabam tudo, levam tudo a zero, 

acabam tudo que a gente sempre, com aquela filosofia de trabalho, aquela coisa que a 

gente sempre teve. Acho que a gente vacilou muito, que esteja gravado (sorri). 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA POSTURA DIANTE DO 

SEPULTAMENTO DA PROPOSTA DIFERENCIADA DE TRABALHO 

PEDAGÓGICO DO CEJA 

1 e 2 se opõem porque enquanto 1 diz que a gestão atual do CEJA e os professores 

sepultaram a sua proposta pedagógica diferenciada; 2 fala que a sala de artes só não está 

sepultada porque “gritou” por ela, inclusive ainda hoje tem que brigar quando surge 

alguma coisa. Precisou mostrar que a sala não era sua, nem da escola, era emprestada 
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para trabalhar artes. Se tivessem “baixado a cabeça” para isso, como “baixaram a 

cabeça” para muitas coisas hoje não estavam na situação em se encontram. 

 

O CEJA PARA OS ALUNOS 

1-Josenir- Pro aluno do CEJA, o CEJA é uma oportunidade, é uma luz no final do túnel, 

é uma luz que pode mudar o percurso da vida dele 

2-Eulina- E nós, CEJA, professores e CEJA, nós somos a agulha [de crochê], que 

começamos a fazer os pontos [..] pra que surja alguma coisa e ele [aluno] cresça, ele 

aprenda, ele encontre o que ele quer e ele consiga fazer. É o objetivo da escola. [...] eu 

achei que de repente nós somos, a escola poderia ser essa agulha aqui... Faz ele [...] 

produzir alguma coisa, aprender. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O CEJA PARA OS ALUNOS 

1 e 2 divergem, pois enquanto em 1, se diz que para todos os alunos o CEJA é luz no 

final do túnel, uma luz que pode mudar o percurso da vida dele, ou seja, uma 

oportunidade. Para 2, o CEJA e os professores são agulha de crochê para os alunos, ou 

melhor, aqueles que começam a fazer os pontos para que alguma coisa surja, o aluno 

cresça, aprenda, encontre, e produza alguma coisa, uma vez que este é objetivo da 

escola.  

 

VOCÊ É ISSO 

1-Imeuda- Eu não sei, é um comentário que eu faço assim da minha percepção em 

relação a você, a questão de você diz: ‘eu me abri. Eu gosto de me abrir’. Eu vejo que 

não é só gostar de se abrir, eu vejo que você tem uma necessidade de fazer isso por 

conta de algumas coisas [..] que você me contou antes em relação [...] à doação, de 

querer ser a mãe, de querer ser o pai, de querer ser (...) o lugar dos pais para os irmãos, 

para toda família. Então, quando você chega aqui está (...) de uma forma assim, de uma 

necessidade de dizer assim: ‘gente, olha, eu também sou eu’. Aí você fala assim, porque 

aí o que é que acontece? [...]. A gente sente que é uma necessidade que você tem de 

falar. Você fala. E isso é uma necessidade. Então, você quer ultrapassar essa barreira pra 

você chegar num equilíbrio, você está entendendo? Esse equilíbrio está entendendo? 

Essa fala que ela fala, ela é uma necessidade que você tem de dizer, você sente vontade 

de dizer. Quando você passar isso aí, você vai chegar num equilíbrio em que você vai 

começar a sentir, a se analisar e, você pode se abrir com você, mas você não se abre às 
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vezes (...) porque é uma necessidade que você tem de dizer, de falar, está entendendo? 

De jogar fora ali, mas você joga porque você gosta de externar, mas isso não é porque 

você gosta.  É mais uma necessidade sua. 

2-Edineuda- [...] pegando o que a Imeuda falou, quando a Imeuda coloca: ‘você’, eu 

estou me dirigindo pra segunda pessoa e definindo o sentimento da segunda pessoa, 

quando na verdade [...]. pode não ser. Eu já me senti assim no movimento inverso, 

alguém olhar pra mim e dizer: ‘você é isso’. E eu não tive condição, talvez  por não ter 

maturidade de dizer: ‘Não. Eu não sou isso. Ou eu não acho que seja isso’. E quantas 

vezes nós fazemos esse tipo de juízo com os nossos alunos. Nós fazemos esse juízo 

assim categórico, afirmativo: ‘você faz isso. Você deve isso. Você num deve isso.   

3- Eulina- Ás vezes, as pessoas dizem: ‘Eulina, tu fica só falando de doença, num sei o 

quê’. ‘Não, eu estou falando de mim, como eu estou’ E, às vezes, quando a gente fala de 

como a gente está e alguém escuta, é bom e também é bom quando alguém diz: ‘Eulina, 

valha, aí você vai refletir’. [...] É tanto que um dos diagnósticos que ele [o psicólogo 

dela] fez, é que eu sou muito rápida de pensamento, meu pensamento é muito rápido. 

[...] viu Imeuda, tudo que você falou, você falou muita coisa que eu preciso ouvir, meu 

psicólogo me disse, eu tenho que procurar o meu eu...[...] o Roberto [o marido dela] já 

diz assim, que já sentiu alguma coisa, que eu cresci um pouquinho. 

4- Josenir[...] às vezes, o fato de você passar essa alegria, você é muito visado. Acha 

que a gente: ‘Ah, é uma fuga de rotina, de realidade’ E não é. Eu sou aquilo, certo? 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA VOCÊ É ISSO 

1 é ambíguo porque depois de dizer reiteradas vezes que a colega com quem está 

falando se abre com as pessoas, não porque ela goste, mas porque tem necessidade, no 

entanto, no final diz que ela se abre porque gosta de externar o que sente. 

2 e 3 se opõem porque enquanto 2 questiona o fato da co-pesquisadora se dirigir à 

colega para definir (julgar) o sentimento dela. Já 3 diz que, apesar das pessoas lhe 

criticarem por ela falar de doença, acredita que é bom quando conta alguma coisa para 

uma pessoa e ela diz algo. Seu psicólogo já disse a ela que o seu pensamento é muito 

rápido. Ela diz também que a sua colega lhe disse muita coisa que precisa ouvir e que o 

marido dela já sentiu que ela cresceu um pouquinho.  
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CARACTERÍSTICAS DO PERSONAGEM:  

Meu/esse personagem e como ele/ela é 

1-Eulina- meu personagem é uma árvore. E ela é uma árvore bem frondosa daquelas 

que tem as raízes longas, profundas, o tronco muito grosso, forte e galhos espalhados e 

muitas folhas.... [...]. Essa semente [de onde ela veio] está entranhada nela com todas as 

hereditariedades [...]. Da raiz ao caule às folhas, ela tem todas as características da 

semente que um dia a gerou. Ela trouxe a herança. [...] Mas ela veio pra fazer o papel 

dela: crescer, dar sombra, purificar o ar e tem todo esse jogo de fortaleza e 

sobrevivência, de fraqueza e de dependência que o homem a deixe viver. 

2- Edineuda- [...] Esse personagem, ele é um ser hermafrodita, e eu dei um nome pra 

ela, o nome dele é Eliel. 

3- Imeuda- [...] aí eu pensei no canguru. Por que eu pensei no canguru? Porque eu acho 

assim um animal tão interessante. Ele guarda o (...), aquela proteção, aquela coisa. 

4- Josenir- [...] o personagem é o meu eu. 

Cruzamentos da subcategoria Meu/esse personagem e como ele/ela é 

1, 2, 3 e 4 divergem pelo fato de todos terem criado personagens e características 

diferentes para eles. Em 1, o personagem é uma árvore frondosa, com raízes longas e 

profundas, seu tronco é grosso e forte e seus galhos são espalhados e possui folhas. Ela 

traz a herança, pois da raiz ao caule, apresenta todas as características da semente que 

um dia a gerou. Ela veio para fazer o seu papel, que é crescer, dar sombra e purificar o 

ar. Ela também apresenta todo um jogo de fortaleza e sobrevivência, fraqueza e 

dependência, pois necessita que o homem a deixe viver. Em 2, o personagem é Eliel, 

um ser hermafrodita. Em 3, o personagem é um canguru, um animal considerado 

interessante pelo fato de guardar o filhote com aquela proteção. Finalmente, em 4, o 

personagem é o meu eu. 

De onde o personagem/ela/eu venho e como é esse lugar 

1-Eulina- De onde ela [árvore] veio? Ela veio de uma semente e do solo...  

2-Imeuda- De onde eu [o canguru] venho? Eu coloquei da caatinga porque a caatinga, 

ela é uma série de árvores e ela é baixa, não é nada frondoso, mas ela é difícil de você 

(...) de um lado pro outro, porque você fixa o seu pensamento querendo seguir em 

vários caminhos e você fica indeciso. 
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3-Edineuda- Interessante que o personagem [Eliel hermafrodita], ele tava esquecido há 

muito tempo, lá nos porões (risos do grupo) [...] ele vem duma planície. Pra mim, a 

planície simboliza a tranqüilidade, seja aquela pasmaceira, nada acontece [...] 

4- Josenir- De onde vem [o personagem meu eu]: das entranhas da terra, assim do útero 

mesmo quando eu me reportei pra pessoa. [...] Mas era algo assim de raiz, de vindo de 

algo como se fosse inexplorável, coisa assim como se saísse de dentro da terra [...]. 

Cruzamentos da subcategoria de onde o personagem/ela/eu venho e como é esse 

lugar 

1 diverge de 2 e 3, pois 1 diz que seu personagem veio de uma semente e do solo, 

semente esta que se encontra entranhada na árvore com todas as suas hereditariedades. 2 

fala que seu personagem, o canguru, vem da caatinga, lugar que é composto por uma 

série de árvores baixas, nada frondosas e difíceis de passar de um lado para outro, uma 

vez que quando você quer seguir, fica indeciso. Já 3 trata de um personagem que estava 

esquecido nos porões. Ele vem de uma planície que simboliza a tranqüilidade, ou seja, 

aquela pasmaceira, porque nada acontece. 

1 converge com 4 no que se refere ao lugar que o personagem veio. Para 1, ele veio do 

solo, já para 4, das entranhas da terra, do útero, da raiz, como se fosse algo inexplorável 

e como uma coisa que saísse do centro da terra. 

Pra onde ele vai/quer ir  

1-Imeuda- Para onde quer ir [o canguru]? Ah, gente, eu sonho na selva (...) gostoso (...), 

tá entendendo? Aquelas (...). Então sair do friozinho, sair do calor lá na caatinga, que é 

muito quente. 

2-Eulina- E para onde ela [a árvore] vai? Toda árvore, ela quer o quê? Crescer. Ela quer 

crescer, se expandir. Aí ela dá sombra. E ela me deu a idéia de respirar. Ah, respirar! 

Tanto a gente respira como ela também, oh! Lá em cima. Quer dizer, aquela vontade de 

ta lá no alto como as folhas dela, respirando, recebendo tudo. 

3- Edineuda- [...] e ele [o personagem Eliel] não se sente satisfeito com aquilo [com a 

pasmaceira da planície] e ele quer ir pras montanhas. 
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4- Josenir- Pra onde vai: [meu eu] para uma dimensão que não consigo sequer imaginar, 

mas sei que é um lugar onde respiraremos ar puro, onde a gente vai viver sem mentiras, 

sem falsidade, sem violência, sem dor e sem dinheiro porque, principalmente esse sem 

dinheiro, assim de repente, e aqui não pensei direito porque, mas depois cheguei a 

conclusão de que é uma faca de dois gumes bem grandes, que se briga, se mata, se faz 

horrores em nome do poder, em nome do dinheiro e num é legal. Eu sei que esse lugar 

pra onde quero ir é bem tranqüilo. É um lugar em que vai se respirar a paz acima de 

qualquer coisa. 

Cruzamentos da subcategoria para onde ele vai/quer ir 

1, 2 e 3 divergem pelo fato de seus personagens desejarem ir para lugares diferenciados. 

Em 1, o canguru sonha em ir para a relva e sair do calor da caatinga; em 2, a árvore quer 

crescer, se expandir e respirar, em 3, Eliel não se sente satisfeito com a pasmaceira da 

planície, por isso quer ir para as montanhas. 

3 se opõe a 4 devido 3 querer sair do lugar tranqüilo e 4 desejar ir para lá. Em 3, se diz 

que o personagem Eliel não se sente satisfeito com a tranqüilidade da planície, por isso 

vai para as montanhas. Em 4, o personagem “meu eu” vai para um lugar onde se respire 

ar puro, onde se viverá sem mentiras, falsidade, violência e dinheiro, já que se mata e se 

faz horrores por causa do dinheiro. Enfim, é um lugar muito tranqüilo. 

Fraquezas dela/desse personagem 

1- Eulina- E as fraquezas dela [personagem árvore]: ao mesmo tempo, ela é forte, mas 

ela também é frágil e também indefesa. Uma das fraquezas dela é de às vezes, ela não 

poder se defender dos homens, tá! Ela é um ser indefeso e frágil porque [...] e tá lá, de 

repente, o homem pode vim com um machado, com uma máquina e destruí-la e cortá-la. 

2- Edineuda- E as fraquezas desse personagem são: a ansiedade, porque ele quer chegar 

logo, e às vezes ele se mete numas enrascadas porque ele se apressa, porque quer chegar 

logo e não cria as alternativas mais adequadas. E a outra fraqueza dele é a insegurança 

também. Ele fica sempre duvidando se é melhor por aqui ou por ali.3- Josenir- Duas 

fraquezas: a insegurança. Eu acho que quando eu falei dessa palavra insegurança é 

conseqüência da minha própria vida. [...] A primeira fraqueza é a insegurança e a minha 

segunda fraqueza é o falar de demais. O falar de mais, eu creio que isso é uma coisa que 

eu tenho que ser muito trabalhada, e de repente [...]. Talvez eu precise de alguém que 
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precise me ouvir, eu dar o que acho que tenho de bom, pode ser isso.[...] Quando eu 

digo falar demais, eu não consigo conter, muitas vezes, seja de alegria, seja de tristeza. 

Então de alegria, eu exulto, muitas vezes assim não tenho segredo, sabe? E isso, às 

vezes, eu acho que é bobeira, é ingenuidade [...]. E isso gera muitos mal entendidos 

muitas vezes. Eu tendo vivido isso. E acho que eu não consigo realmente me conter. Na 

alegria, eu falo tudo assim das emoções. 

4- Imeuda- Agora fraquezas desse personagem. Tudo que eu vou, eu planejo, eu 

planejo, eu planejo, eu começo e (...). E isso faz assim, você ser insegura, eu traço 

aquilo na minha mente, mas a execução é que é...Eu creio que todas as pessoas são 

assim, mas as pessoas são mais fáceis de (...). Então, eu preciso trabalhar essa questão 

de ser mais perseverante naquilo que eu quero, está entendendo? (...).  

Cruzamentos da subcategoria fraquezas dela/desse personagem 

1 é ambíguo porque diz que a árvore é forte, mas é frágil e indefesa. Uma de suas 

fraquezas é porque não pode se defender dos homens. É indefesa porque está lá no alto 

e de repente o homem pode vir com um machado ou outra máquina para cortá-la e 

destruí-la. 

2 diverge de 3 no que concerne a uma das duas fraquezas do personagem. 2 diz que uma 

das fraquezas de Eliel é porque ele quer chegar logo e, às vezes, se mete numas 

enrascadas, ou seja, se apressa e não cria as alternativas  mais adequadas; 3 diz que a 

sua segunda fraqueza é o falar demais, pois não consegue se conter seja na alegria, seja 

na tristeza. Muitas vezes, não tem segredo. Não consegue se conter porque estando 

alegre, fala tudo das emoções. 

2, 3 e 4 convergem no que diz respeito a uma das fraquezas de seus personagens. Em 2, 

Eliel tem insegurança, uma vez que fica sempre duvidando se é melhor ir por aqui ou 

por ali. Em 3, se diz que a primeira fraqueza de seu personagem é a insegurança, a qual 

se acredita ser conseqüência de sua própria vida. Já 4, fala de um personagem que 

planeja, mas não executa. Isso o torna inseguro. Daí porque, precise trabalhar mais a 

perseverança. 
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Poderes dessa/dela/dele personagem  

1-Eulina- E os poderes que eu acho que ela tem são de crescer e de ter força, que eu 

acho que ela é forte.  [...] é forte e tem o poder de crescer como todo ser vivo. 

2-Edineuda- E pra ir pras montanhas, ele [Eliel] tem como poderes a sensibilidade de 

traçar o caminho, o caminho até chegar às montanhas e também a coragem de enfrentar 

os desafios que ele sabe que vão surgir. 

3-Imeuda- E os dois poderes dessa personagem [...]: ser resiliente. Essa questão, às 

vezes, eu me deparo com um problema, problema besta, eu sou assim meio espantada, 

problema sério: eu (...) converso muito, tenho calma, está entendendo? E procuro 

trabalhar de uma maneira mais tranqüila, você está entendendo? (...) não me desesperar. 

Eu tenho essa força de ressurgir, de ter força tanto pra mim quanto para os outros (...) e 

conseguir viver bem, está entendendo? [...] não me absorver tanto e ficar bem com os 

outros, ficar bem comigo mesma, pelo menos aparentemente.  

4-Josenir- Os dois poderes da personagem [meu eu] é alegria, ela contagia, ela tem o 

poder ou é só meu querer, de contagiar as pessoas com alegria, passar algo de bom. [...] 

e depois eu falo da vitalidade, de passar uma energia boa de viver. 

Cruzamentos da subcategoria poderes dessa/dela/dele personagem  

1e 3 convergem porque ambos dizem que seus personagens têm a força como um dos 

poderes. 1 diz que um dos poderes que a árvore possui é a força. Já 3, fala que um dos 

seus poderes é ser resiliente, ou seja, tem a força de ressurgir tanto para ela quanto para 

os outros. 

1 e 4 divergem entre si quanto aos poderes que apresentam. 1 diz que a árvore tem como 

poderes crescer da mesma como todo ser vivo. Já 4, diz que um de seus poderes é 

contagiar as pessoas com alegria, passando algo de bom. Além disso, possui uma 

vitalidade, ou seja, a capacidade de passar uma energia boa de viver. 

 

O CONTATO DA GENTE COM OS OUTROS 

1-Edineuda- [...] nós seres humanos somos tão fantásticos e tão complexos e, ao mesmo 

tempo, tão belos que nós vivemos esse contato assim uns com os outros sem essa 

percepção de quanto nós temos em potencialidade, em possibilidades, em pluralidades. 
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E que são esses os canais que a gente pode abrir pra aprender. Aprender mais do mundo, 

mais de nós mesmos, 

2-Eulina- O contato da gente, naquele dia, da gente se tocar, foi um dia que pra mim foi 

legal, a gente se tocar o outro. Gente, somos iguais, a gente está aqui, é todo mundo 

igual. E eu num sei porquê, pra mim, Eulina, eu olho pra Jô com outros olhos, depois 

que a gente está convivendo, a Imeuda, pra Edineuda. Parece que ficou aquela coisa, a 

gente se conheceu melhor e ficou um elo de ser humano, que se está se conhecendo. 

3-Josenir- Então, eu acredito na teoria que se fala de que somos um pouco de cada uma 

das pessoas que a gente convive: na família, num encontro desse, no trabalho, somos 

parte desse corpo. A gente enquanto ser, somos parte de todas as pessoas com quem se 

convive, a gente aprende um pouco de cada. Aí entra a questão de saber escolher e 

filtrar o que é de melhor.  

4-Imeuda- Eu só posso está bem com os outros se eu me trabalhar, cuidar de mim, você 

está entendendo? [...] Eu dar esse espaço para mim, estar aqui somente para mim e por 

mim, melhorar o eu, para que eu consiga ser melhor para o outro. Isso em relação à 

questão familiar, profissional, está entendendo? [celular de Eulina toca], de amizade e 

também até peneirar aquelas coisas do exterior, que por um motivo ou outro possa me 

fazer mal, não é verdade? Porque aí quando você trabalha o seu eu, você consegue, aos 

poucos, ir fazendo essa diferença, que aquela coisa negativa que vem do outro, você 

escute, você filtre, está entendendo? E que consiga até ajudar o outro, porque quando 

você se envolve nos problemas do outro, isso aí é uma coisa que eu preciso me 

trabalhar, quando eu me envolvo no problema do outro, eu às vezes, não consigo ajudar, 

tá entendendo? Porque eu passo a viver o problema do outro. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O CONTATO DA GENTE COM OS 

OUTROS 

1, 2 e 3 divergem entre si porque enfocam dimensões diferentes acerca do contato das 

pessoas umas com as outras. Para 1, nós seres humanos somos tão complexos, tão 

fantásticos e belos porque vivemos o contato com os outros sem percebermos o quanto 

nós temos em possibilidades, pluralidades e de que são estes canais que podemos abrir 

para aprender mais do mundo e de nós mesmos. Já 2, revela que o contato da gente se 

tocar numa determinada oficina foi legal, pois depois disso passou a olhar para os 

colegas com outros olhos. Isso possibilitou a eles se conhecerem melhor e criar um elo 

de ser humano. Finalmente 3, acredita na teoria de que somos um pouco das pessoas 
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com quem convivemos, seja na família, trabalho ou até mesmo num encontro deste. Em 

cada um desses momentos, se aprende um pouco de cada um. Cabe a eles, apenas filtrar 

o que há de melhor. 

 

4 é ambíguo porque primeiro diz que só pode estar bem com os outros se cuidar de si 

própria. Daí a importância de dar esse momento das oficinas para si e estar lá somente 

por ela mesma, contudo, depois fala que está nas oficinas para ser melhor para os 

outros. 

Estudo transversal da técnica Labirinto da EJA do grupo-pesquisador do CEJA-

manhã 

 

MANIFESTO EM PROL DE UMA EDUCAÇÃO COM TODOS OS SENTIDOS 

 

Ao olhar para o espelho, vemos uma realidade que vivemos hoje em nosso país, 

que é um mundo globalizado. Revoltamo-nos com as pessoas que pensam que temos 

que viver num “mundo cobra”, ou seja, pisando em cima do outro para conseguir um 

espaço. Da mesma forma, nos revoltamos com quem pensa que uma pessoa que está 

com mais de dezoito anos, e ainda não terminou o ensino fundamental, está fora do 

mercado de trabalho.   

Reconhecemos que somos um país que deve muito às pessoas no que se refere à 

formação, inclusive a formação dos nossos professores é muito frágil.  Por isso que a 

cada dia, precisamos nos lapidar. Mas sabemos que não é sendo excelentes professores 

de português e matemática que faremos com que o nosso aluno seja uma pessoa 

competente. A nossa sensibilidade de fazer com que ele seja capaz de aprender e mudar 

sua situação de vida é muito mais importante do que a competência que temos, porque 

ela serve muito mais para nós. O nosso papel é conduzir aquela pessoa, fazendo com 

que se capacite também.  

 Sabendo disso, vimos por meio deste instrumento, reivindicar que a Educação de 

Jovens e Adultos seja norteada por outros valores, enfim que na EJA possamos educar 

com todos os órgãos dos sentidos. Mas o que é a EJA para nós? 
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O ENSINO NA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS 

O ensino de jovens e adultos, apesar de muitas vezes, ser massificado por quem 

está de fora, que diz que é a mesma coisa, não se trabalha, não é. Essa complexidade de 

tanta gente diferente, de a cada dia recebermos um aluno diferente, e não termos aquela 

situação de estar numa sala convivendo com aquele mesmo grupo, sempre encontrando 

e recebendo um aluno novo, não ficando só naquele grupo especificamente, nos fez vê-

la como a EJA-caleidoscópio. Isto nos reporta à questão da mudança que nós vemos 

aqui no CEJA, escola de jovens e adultos. A EJA-caleidoscópio é uma peça muito 

interessante e diferente. Toda vez que você olha, você vê algo de novo. E é este o 

movimento do CEJA.  

A escola de jovens e adultos, por mais que seja criticada, por mais que se fale do 

“Tempo de avançar”, que foi: uma loucura, um inferno, porque os alunos não 

aprenderam, mas acontece que resgatou muita gente. Alguns de nós que trabalhamos 

neste Programa, analisamos e vimos que aquilo não era nada. Era apenas para dar uma 

luz ao aluno, pois a qualidade quem faz é a gente, ou melhor, depende dele. Nós, 

educadores mostramos as condições, mas a qualidade depende muito mais do esforço e 

vontade de cada um de nós. 

Assim como a vela é luz, para todos estes alunos que vêem o CEJA, é a luz no 

final do túnel, porque a perspectiva de futuro dele, enquanto cidadão que vive na 

sociedade capitalista, exige que a cada dia, como profissionais, sejamos melhores, 

tenhamos mais conhecimento, inclusive com relação à diploma. Por isso que para o 

aluno do CEJA, esta escola é uma oportunidade, é uma luz no final do túnel, porque é 

uma luz que pode mudar o percurso da vida dele.  

 

OS ALUNOS DE JOVENS E ADULTOS 

Por um lado, uma das características do aluno de jovens e adultos é a baixa auto-

estima. A maioria está dessa maneira, porque está desempregado, está há muitos anos 

sem estudar e/ou fora do mercado de trabalho. Tudo isso faz o ser humano se sentir 

assim. Talvez seja por isso que há pessoas que entram na sala de artes do CEJA, às 

vezes, vem só se informar e pergunta: ‘professora, eu comecei arte, como é?’ e passam 

trinta minutos ou até uma hora conversando. Há senhoras que chegam e começam a 

contar a história delas para os professores. Mas não são apenas as mulheres que fazem 

isso. Os homens também conversam. De repente, chega um, conta que está 

desempregado há muitos anos. São histórias de vida. Há alunos que terminaram artes, 
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quando menos esperamos, eles chegam e dizem: ‘professora, eu vim só falar com a 

senhora’. 

 Mas por outro lado, se sabe que os alunos do CEJA têm vários olhos de diversos 

formatos, enfim são seres humanos de rostos diferentes que nos procuram. Cada um é 

diferente. É a diferença e a semelhança do ser humano. Todos têm olhos, nariz, boca, 

enfim é gente. E cada um tem suas individualidades. A EJA-máscara nos reporta a um 

gosto de ser humano. São vários olhos, pois ela não possui as mesmas cores de olhos. 

Enfim, pensamos em rosto, gente, ser humano. O fato da EJA-máscara não possuir os 

mesmos olhos, boca e nariz é porque ela é preenchida com todo mundo, ou seja, não é 

de uma única pessoa, é de todo mundo. Se uma pessoa colocar, você vê os olhos, o nariz 

e a boca dela. Cada um é um rosto. Nós convivemos com pessoas. Então, ela simboliza 

as pessoas, ou seja, os seres humanos. Já a EJA-linha de crochê, o novelo sem começar 

significa que estes seres humanos que vêm buscar alguma coisa no CEJA, às vezes, 

chegam dessa forma, sem começar. Eles querem começar, recomeçar ou iniciar. 

 

O PAPEL DOS EDUCADORES NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Na EJA, nós professores e CEJA somos agulha de crochê, porque começamos a 

fazer os pontos para que surja alguma coisa, e o aluno cresça, aprenda, encontre o que 

quer e consiga fazer. É o objetivo da escola: fazer com que o aluno produza alguma 

coisa. 

Muitas vezes, nós, professores de EJA, acabamos exercendo o papel de 

psicólogos na escola. É o caso, por exemplo, da sala de artes do CEJA. Por vezes, esse 

espaço se torna uma sala de psicólogo. E sem querer, nós professores exercemos este 

papel. Não sabemos se estamos preparados para isso. Mas procuramos dar tudo que 

podemos para levantar a auto-estima daquela pessoa que vai nos procurar. 

 

UM CAMINHO 

Ao participarmos de uma experiência para conceituar a EJA, fomos levados a 

usar os cinco sentidos. Avaliamos que esse trabalho foi bastante gratificante e 

maravilhoso, se consolidando num momento de reflexão, como professor, como 

educador e como ser humano. Essa experiência nos fez pensar sobre a forma de receber 

o nosso aluno e de conviver com ele. Aí demos um passo diferente para o aluno e para o 

eu, que é o mais importante. Constatamos que depois dessa experiência, nós não somos 

mais os mesmos. Ao darmos esse espaço para nós, fomos apenas por nós. Com isso, 
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melhoramos o nosso eu, para desta maneira, conseguirmos ser melhores para o outro. 

Acreditamos que quando trabalhamos o nosso eu, conseguimos, aos poucos, ir fazendo 

a diferença, ou seja, fazer com que aquelas coisas negativas que vêm do exterior, que 

vem do outro, que por um motivo ou outro possam nos fazer mal, nós escutemos e 

filtremos. Isso tanto em relação à questão familiar, profissional e de amizade. Ao 

escutar o problema, a situação ou a questão do outro, devemos colocar uma barreirinha 

para nos proteger, pois só dessa forma conseguiremos levantar o seu astral e lhe mostrar 

caminhos. Acreditamos que é dessa maneira que conseguimos ajudar o outro. Às vezes, 

não conseguimos ajudar ao outro porque ao nos envolvemos nos seus problemas, 

passamos a vivê-los. Não devemos nos envolver no sentido de sentirmos tanto ao ponto 

de ficarmos doentes, senão como é que vamos ajudar o outro?  

Essa experiência nos instigou a refletir sobre a situação dos nossos alunos. Como 

educadores e professores, temos o papel de acolhê-los. Quantos alunos dos nossos não 

estão na situação de alguns de nós?  Há gente que está bem. Há quem não está.  Mas 

cada um possui um eu. Cada um tem suas dores e seus problemas, e nós recebemos 

milhões dessas pessoas no CEJA. Dizemos milhões, porque são muitos.   

Tal experiência nos propiciou também pensar sobre as limitações do nosso 

trabalho pedagógico, levando- nos a indagar como é que nós trabalhamos com o aluno? 

Avaliamos que a nossa forma de trabalhar limita a sua aprendizagem.  Para dar mais 

concreticidade ao que estamos dizendo, vamos dar um exemplo bem prático e 

específico da área de línguas: ao ensinar uma língua estrangeira, não trabalhamos todos 

os aspectos que envolvem a sua aprendizagem, porque não exploramos a expressão oral, 

nem a habilidade auditiva. Enfim, não trabalhamos todas as habilidades que o aluno 

necessita para ter uma aprendizagem daquilo que realmente precisa para se inserir nesse 

mundo.  

Por todas essas razões, acreditamos que temos que “beber” muito de uma 

experiência dessas, porque é algo que faz tão bem para a vida em tudo: como pessoa, na 

família, no trabalho e com o eu. Pois de tudo que foi dito e trabalhado, as sensações e 

observações que fizemos, tudo se fechou na questão da humanização. Daí porque 

pensamos ,que o ser humano precisa de um ambiente propício, onde ele tenha voz e 

possa ter essas experiências que nós tivemos. Um espaço onde possa ser acolhido como 

ser e se sinta capaz de viver a sua verdade. Infelizmente, observando toda a trajetória da 

nossa educação no Brasil, e mesmo na atualidade, tal ambiente é muito raro nas escolas. 

Só algumas escolas têm um pouco dessa proposta, mas mesmo assim é aquela coisa 
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mesclada. Não existe ainda a compreensão profunda de que esse caminho pode dar 

conta da problemática humana, enfim do ser. Por isso, pensamos que uma coisa prática 

que deve surgir de uma experiência dessas é uma proposta diferenciada de trabalho 

pedagógico. 
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Fotos do processo da técnica labirinto do grupo-pesquisador-CEJA-noturno 
 

    
 

Análise classificatória da técnica Labirinto da EJA do grupo-pesquisador do 

CEJA- noturno 

CATEGORIAS: 

TEM HORAS QUE A GENTE SE CEGA  

1- Júnior- Tudo a gente ta vendo, o milagre é sempre, quer dizer, a comunicação toda 

hoje, ou quase toda ela, dos outdoors, de tudo, na verdade, a gente é encharcado de 

coisas, de sensações. A TV é símbolo disso, é exemplo dessa coisa que é quase que 

traumática, quer dizer, tem coisa que a gente não consegue nem conceber, que a gente 

vê, quer dizer, vê a pobreza, vê a miséria, por exemplo, a gente vê, mas isso é, quer 

dizer, chega uma hora que é inconcebível mesmo, a gente resolve não entender pra 

poder também não sofrer com aquilo, tem umas horas que a gente se cega, quer dizer, 

torna a visão da gente banal...[longo silêncio] 

2-Karmem- [...] e outra coisa assim que eu não notei, num tinha notado nenhuma dessa 

figuras escandalosas que eu estou vendo aqui... [...] principalmente aquelas mulheres 

penduradas como peças de carne, eu não tinha notado, não tinha dado tempo olhar, 

porque eu me envolvi logo com aqueles [relax ou relatos?] e foi errado, porque aquilo 

eu faço todo dia, eu poderia ter explorado mais esse desconhecido. [...] como nós 

também, estamos aqui e quantas coisas nós deixamos de ver nesse nosso meio que a 

gente está, sendo também um aluno, sendo professor, tanta coisa escondida, que nós não 

compreendemos e que nós não conhecemos. 
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CRUZAMENTOS DA CATEGORIA TEM HORAS QUE A GENTE SE CEGA 

1 e 2 divergem pelo fato de ambos ficarem “cegos” por motivos diferentes. Em 1, se 

resolve não ver mais, ou seja, tornar a visão banal para não sofrer. Já em 2, não se vê 

por não dá tempo olhar, por deixar de explorar mais o desconhecido, ou seja, por não se 

prestar atenção. 

 

SENSAÇÃO DE NÃO VER  

1- Júnior- Bem, eu gostei muito dessa sensação de não ver e assim essa coisa de pegar 

nos ambientes, dá uma, quer dizer, incita um pouco o que a gente pode, por exemplo, 

interpretar... 

2- Karmem- Aí o segundo momento, que é esse momento das sensações, eu fingi que 

não estava vendo, mas eu tava vendo em parte. Eu não estava totalmente vedada, eu 

ainda disse: ‘eu estou vendo’, mas disseram: ‘pode deixar!’ Então o que passou por 

aqui, eu já sabia o que era [...] Só uma parte, mas nem que fosse só um pouquinho era o 

suficiente pra o meu ego, não estar vendo, não estava vendo, e assim é legal, você pegar 

olhando só uma parte, eu também não tava vendo todo. [..]Eu podia estar vendo um 

pouco, mas os outros nem tava vendo nada, e eu tava era curtindo, porque dava pra 

sentir essa sensação. 

3-Carmem- [...] e a sensação de não ver é horrível. Você ver pouco já é ruim, e você não 

ver nada é péssimo, você se sente assim perdida. Eu me senti assim parecia que tava me 

faltando o ar. (sorrisos) Eu tava doida pra tirar, chega eu fazia assim...  

4-Auxiliadora- Tanto é que quando vendou meus olhos devido eu já ter passado pela 

experiência, eu não tive medo, eu me senti segura, e principalmente, porque a Beth tava 

aqui, e ela me repassava, eu sabia!!! que ela ia me repassar sempre, entende? Então, 

teve essa segurança, eu não tive nenhum medo... 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA SENSAÇÃO DE NÃO VER 

1 e 3 são opostos porque 1 revela ter gostado da sensação de não ver, já 3 avalia que foi 

ruim, horrível e péssimo. 

1 e 4 divergem porque 1 diz que a sensação de não ver, incita o que a pessoa a 

interpretar, já 4 diz que se sentiu segura e sem medo. 

3 e 4 divergem porque em 3, se pensa que o fato de não ver a faz se sentir perdida, falta-

lhe o ar. Já 4 diz ter se sentido segura por saber que sua colega estava perto e que ela  

iria lhe repassar os objetos. 
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2 diverge de todos pelo fato de ter fingido não estar vendo, enquanto os outros disseram 

terem ficado privados da visão. 

 

SENSAÇÃO DE OUVIR OS SONS E BARULHOS  

1. Júnior –[...] e, na verdade, o que eu mais gostei é de escutar as outras pessoas falando, 

quer dizer, isso me dava uma sensação de alegria profunda, que era, me lembrou um 

certo burburinho de um menino, as folhas seca e num sei o quê, coisa de brincadeira de 

rua, coisa de zoada que a gente não alcança mais o sentido, quando a gente se lembra 

das coisas do passado, mas a gente alcança só uns sentidos perdidos assim, uns 

barulhos, umas coisas... 

2. Karmem- [...] e achei assim, como eu nunca estive numa tribo indígena, eu tenho 

vontade de ir, mas não tive oportunidade, e (bate agogô) eu me senti assim como se eu 

tivesse assim sentada no meio de uma tribo, certo!  [silêncio e Júnior começa falar longe 

do gravador]. [...] então, eu estava na tribo nessa sensação, sim, e eu mergulhei de estar 

num local selvagem, assim com essas, como se alguém tivesse todo tempo pisando nas 

folhas, e é esses sons que eu acho que é aqui mesmo, que todo mundo pode pegar numa 

coisa assim barulhenta, nunca ninguém vai falar nada, e eu acho que é um som legal, 

sabe! Eu tenho impressão que eu devo ter aí por uma tribo, não nessa vida assim, a 

minha mãe assim era assim meio parecida com uma índia, eu tenho essa sensação que 

têm assim umas marcas tribais [As pessoas sorriem].E eu gosto dessa sensação, é como 

se você se despisse de tudo que você tem e voltasse às  suas ..., aquele nada, que você é 

realmente esse nada. Em outras palavras, que você descesse do salto alto e colocasse o 

pé no chão. Pronto! 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA SENSAÇÃO DE OUVIR OS SONS E 

BARULHOS 

1 e 2 divergem tanto no que diz respeito ao lugar que os sons e barulhos lhes levaram 

quanto ao sentimento que a vivência lhes evocou.  Em 1, os sons e barulhos lembraram 

coisa de brincadeira de rua. Sentiu então uma sensação de alegria profunda.  Já 2 se 

sentiu num local selvagem, mais especificamente numa tribo. Neste lugar, sentiu uma 

sensação de se despir de tudo que tem e de voltar a ser ao nada que somos. 
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SENSAÇÃO DE CHEIRO  

1- Júnior [...] e as sensações, no cheiro do negócio, aí você se remete aquela coisa que 

tava aparentemente esquecida (barulho de algo caindo). Eu pessoalmente me 

identifiquei muito com essa associação. 

2-Carmem-[...] e aquele cheiro de coisinha ali fiquei meio perturbada. [risos]. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA SENSAÇÃO DE CHEIRO 

1 e 2 divergem quanto à sensação de cheiro. Em 1, o cheiro lhe levou a uma sensação de 

uma coisa que estava aparentemente esquecida. Já em 2, o cheiro deixou a co-

pesquisadora meio perturbada. 

 

VOLTAR A SER CRIANÇA  

1- Karmem- Eu não imaginava que aqui na sala tivesse essa, essa armação toda, então 

eu adorei porque eu acho assim legal [...] eu volto assim a ser criança, adorei olhar 

aquele bambolê, porque fazia muitos anos que eu não via.... 

2-Beth- [...] eu senti assim como a Karmem, parece que a gente volta a ser criança de 

novo... 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA VOLTAR A SER CRIANÇA 

1 e 2 convergem por terem sentido uma sensação de voltar a ser criança. 

 

O QUE ESSES MOMENTOS SUSCITAM  

1-Karmem- [....] Então, assim, eu adorei esse momento, não só hoje, mas em todas as 

aulas, é como se eu tivesse fazendo esse retrocesso dessa parte de criança, e ao mesmo 

tempo, eu lembrei da minha caixa lúdica que nunca mais eu peguei da psicopedagogia, 

que a gente faz uns trabalho assim parecido com os aprendentes para ver o que eles 

estão querendo... 

2- Beth- [...] e eu achei muito interessante isso aqui, inclusive quando eu fui entrando a 

Graça, ‘Beth, e aí você está gostando?’ Aí eu disse: ‘Estou, muito’ Primeiro, porque eu 

assim que é um momento que a gente não, você não pára na vida, atualmente você não 

tem tempo pra parar, é tão difícil a gente parar, não é? Ou num é? Num sei se com 

vocês acontece isso! Então, comigo acontece, a gente não tem tempo de parar. Então, 

esses momentos aqui, está sendo uns momentos excelentes, assim de reflexão, de 
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experiência de cada um que vai passando para o outro. Eu achei interessantíssimo, eu já 

estou sentindo saudade!  

3-Júnior – [...] o que esse momento suscita, quer dizer, o que esse momento permite 

falar da educação de jovens e adultos é o que a gente não vive na educação adultos. É 

obviamente (delírio?) que a gente vive, mas que isso ta meio escondido, um pouco de 

lado, até mesmo da gente poder falar sobre isso, porque tudo é meio burocrático. A 

rotina do aluno está lá, você escrevendo, quer dizer, você num pode, por exemplo, 

muitas vezes se referir ao aluno se ele é bonito ou feio, às vezes, se ele era legal, se ele 

era muito bom, quer dizer, poucas vezes, a gente faz isso. A gente se pega muito mais 

falando se era estudioso ou se ele não era estudioso. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O QUE ESSES MOMENTOS SUSCITAM 

1 e 2 divergem no que diz respeito ao que esse momento suscita. Em 1, esses momentos 

fazem a co-pesquisadora pensar estar fazendo um retrocesso à fase de criança e também 

lembra que na psicopedagogia se faz trabalhos parecidos com o que fizemos nas 

oficinas com os aprendentes. Já 2, gostou desses momentos por eles se constituírem em 

espaço de reflexão e de experiência que cada um traz para o outro. 

 

2 e 3 divergem quanto ao sentido que dão à expressão “um tempo para parar,” ou seja, 

das oficinas serem um tempo para eles pararem. Em 2, se dá a entender que as oficinas 

são um tempo em que pára para refletir e trocar experiências com os colegas. Já em 3, 

as oficinas são um tempo para saírem de um plano da racionalidade e dos afazeres 

burocráticos. É um momento para falar do que não vivem na educação de jovens e 

adultos.   

 

O APRENDIZADO DA GENTE  

1-Beth- [...] às vezes, a gente pensa que até no aprender, no saber, a gente pensa que 

sabe tudo, num sabe nada. A gente está sempre aprendendo, eu acho que a vida é um 

aprendizado, todo dia a gente aprende uma coisa nova. Eu acho tão interessante até com 

os nossos próprios alunos, a experiência que eles trazem, até assim de um remédio, de 

uma coisa assim que você nem conhecia, e eles trazem aquelas experiências pra gente. 

‘Aí nem conhecia isso aí’, [...] E eu acho que a gente aprende demais com as 

experiências dos nossos alunos... 
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2-Auxiliadora Morena- [...] eu vejo assim: o que nós podemos aprender mais pra jogar 

esse aluno e que ele não passe por situações assim, tenham mais segurança? 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O APRENDIZADO DA GENTE 

1 e 2 divergem, pois enquanto 1 declara que aprende muito com a experiência de vida 

dos alunos; 2 se indaga o que pode aprender mais para repassar aos alunos para que eles 

não passem por situações de massacre na vida. 

 

DESCOBRIR O QUE VEM PELA FRENTE  

1- Carmem- [....] e as dificuldades também da visão da gente enxergar o que vem pela 

frente, as descobertas, o aprendizado da gente. 

2-Beth- [....] e essa sensação assim de negócio o todo tempo: ‘Beth cadê, cadê Beth?  

Cadê?’ Assim esperando [Risos do grupo]. Gente, ainda não passaram ainda para mim, 

essa ansiedade dos colegas, mas é muito importante que eu acho assim que é uma 

descoberta na vida da gente, cada coisa que a gente pega, que a gente pegava, é uma 

descoberta, e essa descoberta é o nosso dia a dia, 

3-Karmem- E também peguei, como tem que pegar dois, porque a mandala pra mim 

bastava (risos). Isso aqui [ele bate aquele instrumento do Pará que parece um bicho 

piando] eu achei muito interessante. Eu queria pra mim um negócio desse, mas eu sei 

que ela num pode, porque vai trabalhar, mas eu vou fazer o possível pra encontrar um 

bicho desse aqui, porque é muito interessante assim essa batida, sabe, esse som, essa 

descoberta do que será que vem, pra onde é que será que vai, sabe! Como foi que foi 

feito? Com a mão assim, mas com tanta precisão, com uma leveza, rachado aqui, eu não 

sei como esse bicho não se quebrou pra fazer um negócio desse, depois eu vi que eles 

furaram esse negocinho aqui com uma (...) enorme. Então, é esse desconhecido, ao 

mesmo tempo, é uma coisa tão simples, feito de... que a gente poderia chamar um 

material reciclável (risos Rosi). Um negocinho aqui que foi usado pelos macacos, sei lá! 

4- Júnior- E o segundo [objeto escolhido] foi igual o da Carminha, que foi o livrinho 

(Carmem diz algo: livro do segredo). Quer dizer, esse livrinho é muito interessante, 

porque eu vi tem escrito livro de... diário de memórias, quer ver tem escrito. É 

memórias (alguém lê), beautiful memórias, belas memórias, belas memórias e memórias 

do homem, memórias humanas. Aí eu digo, memórias humanas, ta tudo trancado [o 

livro], eu tentei até abrir achando que era só pra gente querer... curioso, abrir, eu tentei 

abrir, mas o bicho não abre, enfim é a própria contradição entre o que se abre quando 



193 
 

 
 

você.... Existe uma vontade na gente mesmo de descobrir o outro, porque isso 

possibilita a gente um crescimento inesperado, um conhecimento de si inesperado, mas 

a gente não abre [alguém ri], a gente dificilmente abre, porque... [todo o grupo começa a 

ri] Acabou com a polêmica. Isso é uma falsa polêmica... 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA DESCOBRIR O QUE VEM PELA FRENTE 

1 e 2 divergem porque enquanto 1 pensa que as dificuldades de estar de olhos vendados 

são como as dificuldades de enxergar o que vem pela frente e o aprendizado deles; 2 

declara que cada objeto que pegava quando estava de olhos vendados era uma 

descoberta na sua vida, que é exatamente o seu dia a dia.  

1 e 3 divergem porque em 1 se afirma haver dificuldades de descobrir o que vem pela 

frente, já em 3, se questiona que um dos sons ouvidos possibilita se questionar acerca da 

seguinte descoberta: o que será que vem? Para onde será que vai? 

2 e 3 divergem porque enquanto 2 afirma que cada coisa que pegavam era uma 

descoberta e que essa descoberta se relaciona ao seu dia a dia; 3 se questiona que o som 

do objeto escolhido a faz pensar nessa descoberta do que será que vem? Para onde será 

que vai? 

4 diverge de todos por acreditar que existe dentro deles uma vontade de descobrir o 

outro, pois isso possibilita o inesperado de si mesmo. 

 

OS CONTATOS DOS PROFESSORES COMO OS ALUNOS: 

A experiência diferenciada da Beth  

1-Karmem- [...] a Beth, ela tem uma experiência diferenciada dos outros, porque ela 

trabalha no fundamental 1, e eu, depois desses anos que estou aqui, esse ano foi que eu 

consegui descobrir que é muito mais enriquecedor você ficar lá orientação, com esse 

contato direto com o aluno, do que na avaliação. Você não conversa com o aluno na 

avaliação, você só entrega a prova. Então, a Beth, ela tem assim experiências bem mais 

ricas desse contato com o aluno que a gente, porque ela pega aqueles alunos que estão 

em maiores dificuldades, porque eles foram para lá para serem avaliados, o que eles 

sabem? O que não sabem?  A gente vai avaliar de outra forma, vai avaliar de uma forma 

quantitativa. A Beth, ela chega a avaliar de uma forma qualitativa, porque ela avalia 

pela conversa, num é só pelas continhas, como os meninos dizem: ‘vou lá na Beth fazer 

continha.’ Nem só pra aprender um pouquinho de gramática. Pela conversa, ela vai 

notar bem mais coisa assim. Então aqui dentro tem essa diferença. Eu acho assim que 
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antes que eu saia da escola, eu vou fazer um estágio assim de um ano lá, porque eu acho 

assim que são muitas (...) (lições?). 

2-Beth- Realmente é uma experiência, é enriquecedora para vida da gente. Para mim, 

realmente, isso aí foi excelente, e eu digo muito, me fez crescer esse contato com o 

aluno... 

 

Cruzamentos da subcategoria a experiência diferenciada da Beth 

1 e 2 convergem por considerarem a experiência diferenciada da Beth algo 

enriquecedor, porque ela trabalha na orientação. Lá, diferentemente dos outros 

educadores, ela recebe alunos que estão em maiores dificuldades para avaliar, mas não 

avalia só de forma quantitativa e sim qualitativa. 

 

A experiência do São João 

1- Júnior- Eu me lembrei de uma história de um menino, (...) a história do catarrento. 

Era um menino que queria... porque ele se apaixonou pela professora, e na festa de São 

João, ele olhava pra professora com aquela admiração, e a professora, tomada pelos seus 

afazeres, não olhava pro menino. Só que o menino, que acabou se apaixonando, e ele 

todo dia vinha sujo, com um catarrinho, que a turma, os outros meninos chamavam-no 

de catarrento, catarrento (Alguém diz: coitado), porque o catarro escorria, ficava (...), se 

melava [risos e demonstrações de asco do grupo] Então, a tia olhava para o menino 

horrorizada, e no São João, ela convida ele pra dançar. Ele convida ela para ser o par 

dela, e ele num se dava com mais ninguém, porque todo mundo via ele como catarrento, 

a única pessoa que ele podia, além de admirá-la, que ele podia convidar era ela. Aí ela 

recusa. E nisso, ele abandona a sala. E ele repete o ano, e no outro ano, ele chega 

penteado, de cabelo partido no meio (risos), está entendendo? Cheiroso, limpo, mas 

arrastava a chinela do mesmo jeito. Aí foi que enfim chegou o São João de novo, e ele 

chegou então perguntou pra ela, prestes a ter a festa de São João, ele diz; ‘e agora, tia, 

eu posso ser seu par?’ A diz que ela se cai em lágrimas.  

2-Karmem: Eu já tive uma experiência parecida com essa aqui, com o do São João, 

sabe? Tinha um menino, que acho que ele era aluno da Beth, e ele tinha um cheiro. Não. 

Não era da Beth, porque tinha que fazer a prova na sala de avaliação, quando ele entrava 

na sala ninguém mais respirava, ele tinha um cheiro de suor, muito, muito forte, e aí, a 

Eulina, no microfone, convidou os alunos pra dançarem a quadrilha, e ele foi me 

convidar, e eu não tive como recusar, eu fui dançar com ele, e aí (risos) pra ir aqueles 
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passos, que aí é que fica suado mesmo, que levanta (risos do grupo), então quando era 

assim (...) e eu também, sabe? Mas eu fui dançar com ele.... 

Cruzamentos da subcategoria a experiência do São João 

1 e 2 se opõem porque em 1, a professora mencionada na história de Júnior se recusa a 

dançar quadrilha com o aluno que tinha o estigma de catarrento; já em 2, Karmem 

aceitou dançar quadrilha com o aluno que tinha o cheiro forte de suor. 

 

Atendendo com todos os sentidos 

1- Júnior- Aí, quer dizer, o tempo que a gente num perde, às vezes, em olhar com todos 

os sentidos que a gente pode olhar, está entendendo? Ver, notar, ficar olhando as 

pessoas. É esse atendimento, como é que chama? Que a gente tem, que eu digo talvez 

não seja diferente do teu, quer dizer, como alguns autores da filosofia, pelo menos, 

chamam de vivência de choque, quer dizer, eu chego, e você despacha e escreve! 

2- Auxiliadora- Aí com o tempo, quando ele [aluno] passa a ter contato com a escola, 

conosco, com as atividades, é que ele começa a se sentir melhor, e melhora a sua auto-

estima. Nós somos como um espelho pra eles. Aí eu acho que tudo que a gente passa 

pra o aluno, ele começa a se enxergar em nós um pouco, você passa coisas boas, e ele 

também passa a ser uma pessoa melhor. (longo silêncio). Começa dar a sentido à sua 

vida a partir do que nós conseguimos transmitir a eles, certo? Ele vai estar melhor 

inserido na sociedade. 

 

Cruzamentos da subcategoria atendendo com todos os sentidos 

1 e 2 divergem porque enquanto 1 pensa que perdem tempo porque ao atender os alunos 

não olham com todos os sentidos, uma vez que prestam um tipo de atendimento que ele 

associa ao que alguns autores da filosofia chamam de vivência de choque, algo do tipo: 

“eu chego, você me despacha e escreve”; 2 avalia que quando  o aluno passa a ter 

contato com os educadores, se torna uma pessoa melhor, melhora a auto-estima, começa 

à dar sentido à vida e se insere de forma melhor na sociedade. 

 

O QUE NÓS TEMOS NO NOSSO MUNDO  

1-Auxiliadora Morena- A sensação quando a gente saiu pra ali [labirinto], é um mundo, 

o nosso mundo. Ele tem uma variedade de coisas e situações. Aí deu um 

questionamento: nós preparamos nosso aluno pra esse mundo?  Será que tem como a 

gente parar pra não ver só aquela coisa da avaliação? E a vida? Então, nós num tem a 
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diversão, como eu brinquei com a Beth, tem o fazer, tem a alimentação, que apesar de 

estar escondida, mas a gente explora, a gente trabalha pra ir buscar. [....] E também tem 

o massacre, que na vida acontece isso também como tem aí. 

2- Karmem- eu comparei a mandala, porque aqui [...] você recebe de tudo, assim a 

sofisticação de um, a simplicidade do outro, [...] as mil e uma caras dos alunos que 

aparecem aqui, a diversidade cultural, a diversidade de saberes, a diversidade de 

experiências, tudo essa mandala faz, gente! [...] Então nós temos essa diversidade [no 

CEJA]. Gente, isso aqui [a mandala] é uma riqueza de forma, de tudo que você possa 

imaginar 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O QUE NÓS TEMOS NO NOSSO MUNDO 

1 e 2 divergem quanto ao que relacionam a palavra diversidade. Em 1, ela é associada à 

diversidade de atividades que o CEJA propicia; já 2, diz que o CEJA possui uma  

diversidade porque assim como a mandala possui diversas formas, lá recebem de tudo: a 

sofisticação de um, a simplicidade do outro, a diversidade cultural, a diversidade de 

saberes, a diversidade de experiências, enfim as mil e uma caras dos alunos que 

aparecem lá. 

 

O QUE A CEGUEIRA POSSIBILITA  

1-Júnior- Sobre esse negócio do (...), essa coisa da cegueira o que ela causa. Tem [...] 

um poema dum escritor moçambiquenho, ele se chama Mia Couto, ele escreve uma 

história chamada (...) [...] o cego Estrelinho? É a história de um sujeito que acompanha 

a vida toda assim esse cego, e conta o mundo pra ele. Só que na história aqui conta as 

coisa do mundo. Só que o mundo é tão terrível. Imagine na África, é na época, se eu não 

me engano em Moçambique, que é na década de 70, o período da independência, eles 

davam muito essa dimensão, aí ele diz: ‘tava com (...) barbárie humana, ele conta várias 

outras coisa que (...). Só que ele em determinado momento, ele é convocado pra guerra, 

e o pobre fica desesperado, cego sem ter alguém (...), só que ele manda a irmã pra ficar 

com ele, e ele se apaixona pela irmã, (...) se apaixona pela irmã dele, eles têm um filho, 

e no parto, ela morre e deixa o menino. E [...] no final, quer dizer, ele mesmo cego, 

então no final do conto, ele diz: ‘Então, sou eu então agora que terei que contar a este 

menino como é o mundo’. Essa dimensão mesmo, às vezes, na cegueira, então o que se 

pode então compreender? Já que é a cegueira que possibilita ver a outra coisa, que não é 
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a barbárie humana, na verdade, é às vezes, estando cego que a gente pode ver outra 

dimensão da vida, que não é essa vida da (...) 

2-Beth- [...] ás vezes a pessoa é cega, mas as coisas são tão bem feitas que lhe é aguçado 

outro sentido.... Fico impressionada de ver um rapaz lá na igreja, que ele toca violão. 

Casou, tem três filhos. [...] Eu digo assim, como as coisas são importante, ele totalmente 

cego. Mas ele vai trabalhar diariamente sozinho, pega o ônibus. Eu acho assim uma 

coisa magnífica um negócio desse. E bota lá, você aprender a tocar violão, e a gente que 

enxerga às vezes num faz nem a metade do que um cego, de assim uma pessoa que tem 

problema faz. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O QUE A CEGUEIRA POSSIBILITA 

1 e 2 convergem porque acreditam que a cegueira possibilita ver outra dimensão da 

vida, bem como aguçar/desenvolver outro sentido. 

 

O ALUNO QUE VEM PARA EJA  

1-Auxiliadora Coelho: Eu escolhi aqui o bicho papão. Eu acho que o nosso aluno 

quando ele vem pra EJA, ele tanto vem com medo, como ele vem com medo de nós 

educadores, porque ele pensa também que não é capaz, ele tem medo de recomeçar sua 

vida, de dar uma nova ressignificação ao que ele quer. E assim pra ele é muito difícil. 

Então eu escolhi o bicho papão pelo medo que ele sente. 

2-Auxiliadora Morena- Eu escolhi o quebra-cabeça, porque eu acredito que ele, o aluno 

quando vem ao CEJA é porque falta essa peça na vida dele, então ele vai tentar montar 

com a nossa ajuda, pra exatamente sair e tentar viver, em termos, assim é um desafio 

constante todo dia, e a gente vai montando o nosso quebra cabeça. Então ele vem aqui 

buscar isso, buscar essa peça que falta pra montar o quebra-cabeça da sua vida. [...] E eu 

vejo o meu aluno aqui. Eu acho engraçado que vem buscar a peça, a pedra que falta, ele 

está voando lá fora, aí vem aqui na nossa terra exatamente pra se encontrar mais 

3-Beth- Eu escolhi aqui um dominó. (risos). O dominó é um jogo que tem uma disputa, 

tem uma luta, que você vai travar pra vencer, vencer não, nessa parte de vencer o outro, 

assim noutro sentido, mas vencer conseguir seus objetivos. Quais são os objetivos dos 

nossos alunos que vem? Conseguir recuperar [...] o tempo que ele perdeu, o saber que é 

importante. Então quando ele ganha o jogo, ele ganhou experiência, ganhou vida nova,  
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4-Carmem- Porque o segredo que o aluno vem buscar aqui o segredo do conhecimento, 

ele vem abrir portas do conhecimento (alguém fala algo e todos sorriem).  

5-Karmem- Eu escolhi a mandala, assim, eu adoro a mandala, só nesse instante que 

vocês falavam, eu conseguir fazer infinitas coisas com a mandala, e eu assim, eu num 

quero discordar de ninguém, lógico, mas eu num vejo o meu aluno vindo aqui, só esse 

aluno tão necessitado assim não, sabe? É muitos alunos que a gente tem aqui, eles vêm, 

porque o mercado de trabalho exige que ele venha, sabe! É uma necessidade que ele 

tem, se ele quiser ganhar um pouquinho melhor, sabe! É o patrão que está falando pra 

ele que ele precisa voltar, porque o que ele tem já não é mais suficiente. É outra visão de 

EJA. Isso aqui é como se fosse assim: ‘Ah, eu tenho que dar um passo a frente, então eu 

vou, claro.’ E eu vou, mas aquele pessoal lá, acha que eu não sei de nada, eu sei de tudo. 

Eu vou, porque o cara tava pedindo que eu tenha um papel falando que eu tenho que ter 

o ensino médio, mas o conhecimento que eu tenho aqui no meu trabalho, ta superior. 

Ele volta, porque ele quer dar um passo maior do que ele já deu. Não porque, ele esteja 

zerado de conhecimento, mas porque ele está sendo obrigado, impulsionado por esse 

trabalho, pela necessidade do capital. Eu vejo o aluno do CEJA também esse aluno. Não 

só esse necessitadozinho que num sabe de nada, que ta começando lá embaixo, não. 

Olha, nós já pegamos aluno aqui, até com nível superior. Ele vem aqui, porque ele 

precisa aprender um pouquinho da cultura do nordeste. E ele vai encontrar na gente 

assim, essa abertura pela conversa, sabe! Ele sim está atrás do papel, do canudo, muitas 

vezes, está atrás de uma troca de experiências, sabe! E muitas vezes você encontra 

pessoas que tem um direcionamento de um ramo de atividade e de experiência de vida 

muito superior ao seu, muito melhor dos professores que estão aqui, porque a gente tem 

esse conhecimento e tudo, mas a gente também encontra pessoas que nos dão 

verdadeiras lições de vida aqui, em vários sentidos [barulho de porta abrindo]. [...].É 

incrível o que você quiser montar com ela. Ela aqui travou uma hora que num dava mais 

pra eu fazer nada. Aí eu disse: ‘você [...] num pode mais que eu’. Então eu acho que o 

aluno faz isso, sabe! E aí eu dei um jeitinho aqui, e ela voltou a funcionar legal. Então, o 

nosso aluno também é assim, ele supera essas dificuldades. Esse negócio de aluno que 

vem só morto de cansado num sei o quê. Tem gente que não é só isso não, tem gente 

aqui que faz da gente objeto, sabe! Tem uns que acha nós somos mais (...), como diz o 

meu marido: ‘Karmem, eu não sei como tu num cansa de ser escada, todo mundo sobe e 

tu fica lá embaixo’.... 
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6- Júnior- Ah, eu escolhi, eu achei as primeiras fotos que eu vi ali, foram as tuas fotos. 

[...] Aqui. Aí eu olhei disse assim, quer dizer, essa pessoa que veio até aqui, se propôs a 

fazer uma pesquisa num determinado dia, põe as fotos, as suas fotos, quer dizer, em 

cima da mesa pras pessoas olharem, quer dizer, foto não tem nada a ver com.... num 

escolheram essa aí  é porque eu não tinha visto, que não tem nada a ver com a educação, 

são as fotos pessoais dela, ela passeando na Redonda, passeando com os  amigo dela, 

que dizer,  então, eu olhei assim, eu digo, é desse jeito mesmo, quando a gente se 

encontra com as pessoas, a gente se encontra desse jeito mesmo. Essas pessoas que 

estão todos os dias com a gente, quer dizer, que a gente já teve até um caso semelhante 

que foi de uma mesma figura do menino lá, que é filho do Jacaré, falando dos 

jangadeiros que na década de 40 fez uma viagem daqui pro Rio de Janeiro. [...] Era o 

Mauri. Ele foi aluno nosso, por causa da burrice nossa, que dizer, de não manter essa 

relação com todo mundo, mas ele fazia isso, ele era o antropólogo da gente, quer dizer, 

ele chegava e dizia, e começava a falar, e falava das memórias, das coisas dele. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O ALUNO QUE VEM PRA EJA 

1, 2, 3 e 4 divergem entre si quanto ao sentido que dão vinda do aluno para a EJA. Em 

1, a co-pesquisadora acredita que o aluno que vem para EJA, vem com medo dos 

educadores e de recomeçar a vida, pois se vê como incapaz. Em 2, o aluno vem para a 

EJA buscar uma peça que falta na vida dele. Em 3, o aluno chega para vencer uma luta, 

ou seja, recuperar o tempo e o saber. Já em 4, o aluno vem para buscar o segredo do 

conhecimento, ou melhor, abrir as portas do conhecimento. 

5 se opõe a 1, 2, 3 e 4 porque diz que o aluno que vem pra EJA nem sempre é esse 

necessitado de que se fala, nem esse alguém que não sabe de nada, ou zerado de 

conhecimento como alguns colegas pensam. Ao contrário disso, acredita que o aluno 

volta à escola porque quer dar um passo maior do que ele já deu, pois o mercado de 

trabalho exige que ele venha, inclusive há pessoas que chegam ao CEJA que já tem até 

nível superior. Assim como a Mandala que travou e depois a co-pesquisadora conseguiu 

destravar, os alunos do CEJA também superam dificuldades. Há também aluno que vem 

ao CEJA para fazer os educadores de objeto, ou seja, escada para ascender de um ponto 

mais baixo para outro mais alto. 

 

5 e 6 convergem no que diz respeito a dizer que os alunos que vem ao CEJA também 

deixam algo para os educadores. Em 5, se diz que os alunos vêm para trocar 
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experiências e dar lições de vida aos educadores; já 6 diz que tiveram um aluno no 

CEJA que o consideravam como um antropólogo, pois eles falava das memórias e das 

coisas dele. 

 

O QUE É CONHECIMENTO 

1-Beth- [...] porque eu acho que uma coisa que sempre meu pai dizia que e é uma 

verdade. Isso aí todo mundo já conhece. E isso é uma coisa pra gente dizer assim: ‘isso 

é uma riqueza. Isso é uma coisa que ninguém toma de você, uma herança que ninguém 

toma, é o saber. 

2- Carmem- [...] E esse aqui é a beleza do conhecimento, a mudança. Cada vez que ele 

aprende alguma coisa, ele vê a beleza lá pra ele. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O QUE É O CONHECIMENTO 

1 e 2 divergem, pois em 1, se considera que o conhecimento é uma herança, ou seja, 

uma riqueza que ninguém toma de você, já em 2, é belo e mutante porque em cada 

momento que o aluno aprende algo, ele vê beleza. 

 

O QUE É O CEJA  

1-Karmem- [A mandala tem uma riqueza de forma, de tudo que você possa imaginar] 

[...] e aí este laboratório, eu considero o CEJA também assim, sabe! [....] 

 

2-Beth-[...] [A pomba vem da terra e vai para o universo] desse universo, que é o CEJA. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O QUE É O CEJA   

1 e 2 divergem quanto às metáforas que criaram para conceituar o CEJA. Em 1, ele é 

laboratório; já em 2, é universo. 

 

O PERSONAGEM: 

Quem é e como ele/ela é 

1- Júnior- [o nome do personagem] Centauro. É um bicho belo, porém animalesco, 

todos nós assustaríamos se a gente visse um centauro, que é um personagem mitológico. 

2- Auxiliadora- [o personagem dela] É alguém que quer voar alto, uma gaivota. E ele 

voa alto, vê a terra... 
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3- Beth- [O personagem dela] é a Pombinha [...] [como resolveria a fraqueza do seu 

personagem] Acabando com a insegurança que ele tem, assim, ás vezes, é teimoso... 

4- Carmem- Minha personagem é a lua. 

5- Karmem- quando ali estive do lado de fora [da sala], eu não imaginei [ri] um 

personagem existente, mas uma coisa imaginária mesmo, e o nome é Tiburiá. 

6- Auxiliadora Coelho- Meu personagem, ele é um coelho... 

 

Cruzamentos da subcategoria quem é e como ele/ela é 

1, 2, 3, 4, 5 e 6 divergem entre pelo fato de terem imaginado personagens diferentes. 

Em, 1 o personagem imaginado é um centauro. Em 2, é uma gaivota. Em 3, é uma 

pombinha. Em 4, é a lua. Em 5, é um Tiburiá e finalmente em 6, o personagem é um 

coelho. 

 

PODERES DO PERSONAGEM 

1- Júnior- Os dois poderes que ele [centauro] tem, e é isso que ele vai ensinar, é 

clarevidência, ensinar as pessoas a ter clarevidência, ensinar não, desenvolver a 

clarevidência. E ele, o outro poder que ele tem, é uma força que não é humana, uma 

força enfim desumana, uma força física. 

2- Auxiliadora- E esse poder é exatamente esse vôo alto que ele [gaivota] tem, e a 

rapidez, que quando anda na praia que você vê aquelas perninhas que ninguém segura.  

3- Beth- A força, a coragem... 

4- Carmem- Os poderes dela [Lua]: iluminar e encantar, 

5-Karmem- Ele [o tiburiá] tem dois poderes, ele é invisível, certo! Então, ele pode 

analisar outras coisas, ele pode penetrar, ele pode formar arestas, ele pode ver o que o 

outro não vê [....] E ele também, ele tem outro poder, ele é gelado. Se ele quiser, ele se 

encosta aí, certo! E o gelo, ele é tão forte quanto o fogo, ele queima com a mesma 

intensidade. Então, ele é um contraste pra você ir ao centro da terra, que é quente, cada 

cem metros que você desce aumenta um grau de temperatura, como a cada cem metros 

que você sobe, diminui um grau de temperatura, ele precisa ter isso pra chegar a um 

meio termo, ser um tempero para o centro da terra, se não ele não vai chegar nunca a 

esse conhecimento. Então, esse bicho que eu não sei lá o que é, é uma coisa estranha... 

6- Auxiliadora Coelho- Os poderes dele [do coelho] é que ele é tão ágil que consegue 

ultrapassar fronteiras em segundos. O outro poder é que ele muda de cor.  
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Cruzamentos da subcategoria poderes do personagem 

1, 3, 4 e 5 divergem entre si no que se refere aos dois poderes de seus personagens. Em 

1, o centauro apresenta como poderes o desenvolvimento da clarevidência e uma força 

física que não é humana. Em 3, os poderes da pomba são: força e coragem. Em 4, os 

poderes da lua são iluminar e encantar. Já em 5, o Tiburiá apresenta como poderes ser 

invisível e gelado. 

2 e 6 convergem no que concerne a um dos poderes dos seus personagens. Em 2, a 

gaivota apresenta como poder a rapidez, enquanto que em 6, o coelho possui agilidade, 

o que o faz ultrapassar fronteiras em segundos. 

2 diverge de 1, 3, 4 e 5 devido ao fato de apresentar o vôo alto e a rapidez como 

poderes, características que a diferenciam daqueles. 

6 diverge de 1, 3, 4 e 5 devido ao seu personagem ser ágil e mudar de cor, 

características não encontradas naqueles. 

 

FRAQUEZAS DO PERSONAGEM 

1- Júnior- As duas fraquezas que ele tem são duas formas de errância, de estar perdido. 

A primeira porque ele foi excluído do mundo dos seus iguais, quer dizer, ele foi expulso 

da floresta, dos seus iguais, quer dizer do mundo dos centauros, por isso ele teve que ir 

pro mundo dos homens. E então é errante. Isso é uma fraqueza dele. E a outra, é que ele 

também tem uma determinada errância, mas que é de, na medida em que ele está junto 

com os homens, ele não é humano e, portanto, é visto como um bicho pelos homens, e 

ele tem poderes que os homens não têm, tem forças que os homens não têm, mas ele é 

visto como bicho. Então, ele se sente culpado por pertencendo a sua vida, quer dizer, ter 

que necessariamente viver [...] separado, portanto viver com pessoas com quem ele não 

é igual. 

2- Auxiliadora- [...] a fraqueza [da gaivota] é o medo que ele tem, eu até coloquei assim: 

medo da morte, mas não a morte, é o medo de não conseguir, não alcançar, porque 

quando você não alcança algo que você quer, é como se aquilo morreu. Então ele não 

pode deixar erro... 

3- Beth- Fraquezas? [da pombinha] Insegurança, teimosia. 

4-Carmem-[...] e as fraquezas [da lua] são a tristeza e a saudade que ela deixa. 

5- Karmem- Só que ele tem um pequeno problema, ele tem duas grandes fraquezas 

como temos cada um de nós, como tem os nossos alunos, a delicadeza de personalidade, 

ele tem uma coisa pior ainda, ele é quebrável. Então comparando assim com esse todo 
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da nossa realidade profissional aqui. Esse aluno também é assim, ele pode ser delicado, 

você pode quebrar todos os seus sonhos, se você quiser. È uma fraqueza dos 

professores, nem todos tem a delicadeza de compreender o outro, o cuidado de 

compreender o outro e pode romper com o outro, pode quebrar, mas o Tiburiá, ele 

também tem uma coisa, que ele pode se ocultar.  

6- Auxiliadora Coelho- E ele [o coelho] tem duas fraquezas, ele come demais, e quando 

ele come demais, ele fica lento, e ele também é muito dinâmico! 

 

Cruzamentos da subcategoria fraquezas do personagem 

1, 2, 4, 5 e 6 são divergentes por apontarem fraquezas diferentes acerca dos seus 

personagens. Em, 1 o centauro apresenta como fraquezas duas formas de errância. Foi 

expulso do mundo de seus iguais e está junto com os homens, mas é visto como um 

bicho pelos homens. Em 2, a gaivota tem uma fraqueza: o medo da morte. Em 3, as 

fraquezas da pomba são: a teimosia e a insegurança. Em 4, as fraquezas da lua são a 

tristeza e a saudade. Em 5, ser quebrável e a delicadeza de personalidade são as 

características apontadas por Tiburiá. Finalmente em 6, o coelho apresenta como 

fraquezas: comer demais e em razão disso ficar lento. 

 

DE ONDE VEM 

1-Júnior- Ele [Centauro] vem de uma floresta negra, aonde ele vivia com outros 

centauros numa comunidade de centauros...  

2- Auxiliadora- e quando [a gaivota] vai pra ela [terra], é tentando exatamente encontrar 

a acolhida que a terra e as pessoas dão... 

3- Beth- e ele [pombinha] vem da terra...  

4- Carmem- De onde ela [a lua] vem? Do universo.  

5- Karmem- [...] o Tiburiá ele veio da Sibéria, e a Sibéria todo mundo sabe que é um 

lugar muito gelado e há muito mistério naquele lugar, porque nós não sabemos o que 

tem, o gelo cobre tudo. Então, há um encantamento, há tudo que você possa imaginar 

6-Auxiliadora Coelho- ele [o coelho] veio de um conto de fadas  

 

Cruzamentos da subcategoria de onde vem 

1, 2, 3, 4 e 5 são divergentes por dizerem que seus personagens vêm de lugares 

diferentes. Em 1, o Centauro vem de uma floresta negra. Em 2, a pombinha vem da 
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terra. Em 3, se fala que a lua vem do universo. Em 4, se revela que o tiburiá vem da 

Sibéria. Finalmente em 5, o coelho vem de um conto de fadas. 

 

PARA ONDE VAI 

1-Júnior- [...] e ele [o Centauro] vai pra uma escola pra ser professor, ser professor de 

pessoas. 

2- Beth- [...] e da terra [a pombinha] permanece no universo... 

3- Carmem- [a lua] Vai pra onde? Para o Brasil? 

4- Karmem- [...] o Tiburiá, ele chega aqui com essa carga também desse mistério, do 

novo, desse encantamento que a gente via pegando aqui essas coisas todas. E ele chega 

pra explorar, ele sai do alto pra explorar o miolo da terra, certo! O centro da terra. O seu 

destino é explorar o todo, já que ele estava lá em cima, ele também quer ter o prazer de 

descobrir o que tem mais em embaixo, mais no centro. 

6 – [...] [para onde o coelho vai] para a imaginação de todas as pessoas, das crianças e 

os adultos... 

 

Cruzamentos da subcategoria para onde vai 

1, 2, 3, 4, 5 e 6 são divergentes no que se refere ao destino dos personagens, ou seja, 

para onde ele vai. Em 1, é dito que o Centauro vai para uma escola para ser professor de 

pessoas. Em 2, se diz que a gaivota vai para a terra pensando em encontrar a acolhida 

que as pessoas lhe dão. Em 3, se diz que a pombinha permanece no universo. Em 4, se 

fala que a lua vai para o Brasil. Em 5, se diz que o Tiburiá sai do alto para explorar o 

miolo/centro da terra. Finalmente em 6, que o coelho vai para a imaginação de todas as 

pessoas. 
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Estudo transversal da técnica Labirinto da EJA do grupo-pesquisador do CEJA-

noturno 

 

MEMÓRIAS INVENTADAS29 

Quando era criança gostava muito de inventar histórias.  Inventava até que era 

várias pessoas. Por acreditar que tinha mesmo esses poderes, um dia resolvi montar um 

ambiente cheio de objetos e criar vários personagens para que experimentassem 

sensações pouco habituais. Idéia fixa na cabeça, comecei a reunir os objetos da 

brincadeira. Entre tais materiais estão: jogo da memória, dominó, corda para pular, 

bambolê, fruta, colcha de retalhos, caleidoscópio, mandala, pau de chuva30, 

instrumentos rústicos de percussão, diário com chaves. Depois de montar todo o 

ambiente com esses objetos, criei os personagens de minha história. Lua, Centauro, 

Coelho, Pombinha, Tiburiá e Gaivota foram os escolhidos para participar dessa 

experiência. Além de nomes diferentes, inventei também que cada um tinha também 

poderes, fraquezas e que indo e vindo para lugares diferentes.   

OS PERSONAGENS DA HISTÓRIA 

O Centauro- personagem mitológico, bicho belo, porém animalesco. Todos nós nos 

assustaríamos se visse um centauro. Um de seus poderes é ensinar às pessoas a terem 

clarevidência, ou melhor, desenvolver a clarevidência. E o outro poder que tem é uma 

força que não é humana, ou seja, uma força física desumana. Possui poderes e forças 

que os homens não têm. Já as suas fraquezas estão ligadas a duas formas de errância, 

isto é, de estar perdido.  A primeira fraqueza se dá porque foi expulso da floresta, ou 

seja, do mundo dos seus iguais. Por isso, teve que ir para o mundo dos homens, 

tornando um ser errante.  A segunda fraqueza é também uma de forma de errância, 

porque na medida em que está junto com os homens é visto como um bicho por eles, 

portanto não é humano. Sente-se culpado por ter que viver separado dos seus iguais, 

enfim viver com pessoas com quem não se sente igual.  O lugar de onde vem é uma 

floresta negra, onde vivia numa comunidade de centauros.  Vai para uma escola para ser 

professor de pessoas.  

A Gaivota- É alguém que quer voar alto e vê a terra de lá. Um de seus poderes é esse 

vôo alto que tem, e a rapidez, inclusive quando anda na praia, se vê aquelas perninhas 

                                                
29 Título de uma das obras do poeta brasileiro, Manuel de Barros. 
30 Um instrumento artesanal que possui uma espécie de areia em seu interior e que quando é manuseado 
faz um barulho semelhante à chuva. 



206 
 

 
 

que ninguém segura.  Uma de suas fraquezas é o medo que tem da morte, mas não a 

morte como costumamos concebê-la, é o medo de não alcançar o que quer, porque 

quando isso acontece, é como se aquilo tivesse morrido. Ela não pode deixar erro. 

Quando vai para a terra, é para tentar encontrar a acolhida que a ela e as pessoas dão. 

A Pombinha- Seus poderes são a força e a coragem.  As suas fraquezas, a insegurança e 

teimosia.  Ela vem da terra e da terra permanece no universo. 

A Lua- Os poderes dela são iluminar e encantar. Tem como fraquezas a tristeza e a 

saudade que deixa. Ela vem do universo e vai para o Brasil. 

O Tiburiá- é um personagem não existente, enfim é uma coisa imaginária. Este bicho é 

uma coisa estranha. Tem dois poderes: é invisível.  Pode analisar outras coisas, penetrar, 

formar arestas e ver o que o outro não vê. Ele também tem outro poder: é gelado. Se ele 

quiser, se encosta e queima. Como o gelo é tão forte quanto o fogo, queima com a 

mesma intensidade. Ele é um contraste. Para ir ao centro da terra, que é quente, a cada 

cem metros que você desce, aumenta um grau de temperatura, da mesma forma que a 

cada cem metros que você sobe, diminui um grau. Então, ele precisa ter isso para chegar 

a um meio termo, ser um tempero para centro da terra, senão, não vai chegar a esse 

conhecimento. Mas ele tem um pequeno problema. Tem duas grandes fraquezas, é 

quebrável. O Tiburiá também tem outra característica: ele pode se ocultar. Ele veio da 

Sibéria, e como lá, todo mundo sabe, é muito gelado, há muito mistério naquele lugar, 

porque nós não sabemos o que tem, o gelo cobre tudo. Então, há um encantamento e 

tudo que se pode imaginar. Devido a isso, o Tiburiá chega com essa carga também de 

mistério, do novo e deste encantamento. O seu destino é explorar o todo. Sai do alto 

para explorar o centro da terra, já que estava lá em cima, também quer ter o prazer de 

descobrir o que tem mais em embaixo, mais no centro. 

 

O coelho- Os poderes do coelho: Ele é tão ágil que consegue ultrapassar fronteiras em 

segundos. O outro poder é que muda de cor. Possui também duas fraquezas: come 

demais, e quando isto acontece, fica lento. Mas é também muito dinâmico. Ele veio de 

um conto de fadas e vai para a imaginação de todas as pessoas, tanto das crianças como 

adultos. 

Ao se encontrarem no ambiente que, cuidadosamente, havia preparado para eles, 

todos os personagens foram vendados.  Durante este momento, algo estranho aconteceu. 

Todos sofreram uma mutação: transformaram-se em seres humanos. Ao adquirirem 
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formas e sentimento humanos, perderam alguns dos poderes e fraquezas que possuíam, 

mas adquiriram outras. Passaram a ter outros sentimentos e preocupações. 

Centauro foi rebatizado. Recebeu o nome de Júnior. Ao deixar de ser animal, 

Centauro-Júnior estranhou uma imagem que antes da sua transformação parecia não ter 

lhe causado nenhum efeito. Um porco comprando pedaços de humanos, e outra do 

homem cabeça de porco, cortando um porco com cabeça de homem. Refletiu então 

sobre a condição animalesca do homem e no quanto a condição humana nos levou. Ao 

invés de nos levar à condição do próprio homem, que é a de um ser que pensa, podendo 

desse modo ver quais as possibilidades da sua espécie e chegar à plenitude, chega a se 

inverter, uma vez que leva a uma condição animalesca.   

No corpo de ser humano, Centauro-júnior também ouviu barulhos enquanto 

estava de olhos vendados. Gostou muito de escutar as pessoas falando e de ouvir o 

barulho das folhas secas no chão. Isso lhe lembrou um burburinho de menino, coisa de 

brincadeira de rua, de zoada que não alcança mais o sentido, quando lembra das coisas 

do passado.   

 Tiburiá se transformou em Karmem, mesmo assim continuou usufruindo de um 

poder herdado de Tiburiá: ver o que os outros não vêem. Gostou mesmo foi do 

burburinho dos outros personagens que estavam vendados. Uma personagem toda 

animada, outra sem saber o que estava pegando, e ela pensando: ‘Ah, eu já vi tudo e elas 

não tão vendo nada dos objetos que estão passando pelas nossas mãos’.  Esta situação a 

fez pensar o quanto é engraçado você observar o que o outro sente, porque, às vezes, 

nós nos preocupamos apenas com os nossos sentimentos. Ficamos o tempo todo nos 

observando e analisando, não se importando com que o outro esteja fazendo e/ou 

sentindo. Mas é bom notar o outro. Isso é o que a gente poderia fazer com os outros.  

Pombinha, personagem que se transformou em Beth, também se remeteu aos 

barulhos que ouviu enquanto estava de olhos vendados. Ao contrário de Tiburiá-

Karmem, para ela, ver os barulhos das pessoas conversando, não a fez pensar no que os 

outros estão sentindo. Lembrou foi da ansiedade dos colegas, ou seja, da expectativa de 

cada um ao receber os objetos que lhes eram repassados, enfim o negócio o tempo todo: 

‘Beth cadê? Cadê, Beth? Cadê? Neste momento, sentiu a sensação de voltar a ser 

criança de novo. Refletiu que uma brincadeira como esta é muito importante, pois cada 

coisa que pegava remetia a uma descoberta na vida, que para ela é o seu dia a dia.  Às 

vezes pensam que sabem tudo, mas não sabem é de nada. A vida é um aprendizado, pois 

todo dia se aprende uma coisa nova. Por essa razão, estão sempre aprendendo. Até com 
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os próprios alunos, ou melhor, com a experiência que eles trazem para a escola. Às 

vezes é um remédio. Noutras vezes, é uma coisa que os professores nem conheciam. E 

às vezes, os alunos ficam envergonhados e chateados porque não sabem de determinado 

conteúdo disciplinar.  

 

A experiência do labirinto ou o labirinto da experiência e a educação de jovens e 

adultos 

 

No primeiro momento que entraram na EJA-labirinto, os personagens notaram 

as linhas de crochê e sentiram a dificuldade que os alunos e os educadores enfrentam 

quando chegam à escola. Alguns estudantes apresentam dificuldades até para virem à 

escola por falta de dinheiro. Há também as ligadas ao tempo e de enxergar o que vem 

pela frente, tais como: as descobertas e os aprendizados.   

Por essa razão, a sensação quando viram tudo que havia na brincadeira foi de 

que era um mundo que chamaram de o “nosso mundo.” A EJA-labirinto possui uma 

variedade de coisas e situações. Nele há a diversão e a alimentação que, apesar de estar 

escondida, exploram, ou seja, trabalham para irem buscar. Da mesma forma que as 

imagens fortes presentes na brincadeira, em seu mundo também há massacre, porque na 

vida isso também acontece. Enfim, é um mundo que tem essas coisas. Isso os fez se 

indagarem: Será que preparam seus alunos para este mundo?  Será que tem como parar 

para não ver só a avaliação? E a vida?  

No momento quando os seus olhos foram vendados, devido já terem passado 

pela experiência, os personagens não tiveram medo. Ao contrário, se sentiram mais 

seguros, porque seus colegas estavam lá. Este fato os fez pensar no que podem aprender 

mais para lançar a esse aluno para que ele tenha mais segurança?  

O que aquele momento lhes permite falar da EJA-labirinto é o que não vivem na 

educação de adultos. Vivem, mas isso está meio escondido, porque tudo é  burocrático. 

Há a rotina do aluno. Mas, muitas vezes, o professor não pode, por exemplo, se referir 

ao estudante se é bonito ou feio, legal, ou se é muito bom. Muitas vezes, se vêem muito 

mais falando se o aluno era estudioso ou não.  

 

Objetos do labirinto que remetem à educação de jovens e adultos 

A EJA de nossos personagens é também mutante, uma vez que muda de nomes e 

funções. Na EJA-quebra-cabeça vê-se a situação do aluno quando vem para a escola. O 
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aluno quando vem ao CEJA é porque falta essa peça na vida dele. Então, vai para lá 

buscá-la, para montar o quebra-cabeça da sua vida. Com a ajuda dos educadores, tenta 

montar para sair e viver. Isso é um desafio constante todo dia.  

A EJA-dominó é um jogo em que há uma disputa, uma luta que você vai travar 

para vencer, mas não é vencer o outro, é conseguir seus objetivos. Quais são os 

objetivos dos alunos que vêm ao CEJA? Conseguir recuperar aquilo que eles perderam, 

o tempo e o saber que são importantes. Por isso, quando eles ganham o jogo, ganham 

experiência e vida nova, porque o saber é uma riqueza, uma herança que ninguém toma 

de ninguém.  

Na EJA-bicho papão, se percebe o medo que o aluno sente quando vem para 

EJA. Medo dos educadores, de recomeçar a sua vida, de dar uma nova ressignificação 

ao que quer, porque ele pensa que não é capaz. Mas quando passa a ter contato com a 

escola, com os educadores e as atividades, começa a se sentir melhor e melhora a sua 

auto-estima. Para os alunos, os educadores são espelho. Tudo que passam, começam a 

se enxergar neles. Se repassarem coisas boas, eles serão pessoas melhores e começarão 

a dar a sentido às suas vidas. Dessa forma, estarão melhor inseridos na sociedade. 

Na EJA-diário com cadeado e chaves, o aluno vai ao CEJA para buscar o 

segredo do conhecimento e abrir suas portas. Com a EJA-caleidoscópio, se vê a beleza 

do conhecimento, a mudança cada vez que o aluno aprende alguma coisa. 

A EJA-mandala possui uma riqueza de formas e de tudo que se possa imaginar.  

Com ela, conseguimos fazer infinitas coisas. Da mesma forma, no CEJA se recebe de 

tudo: a sofisticação de um, a simplicidade de outro, as mil e uma caras dos alunos que 

aparecem aqui, a diversidade cultural, de saberes e de experiências.  O que você quiser 

fazer com EJA-mandala, faz. Há momentos em que ela pode travar. Caso isso 

aconteça, dê um jeitinho, e ela voltará a funcionar. O aluno de EJA também supera essas 

dificuldades. 

No CEJA não existe só um tipo de aluno. Ao contrário disso, há uma 

diversidade.  Por isso, não se deva acreditar que o aluno vem apenas cansado para a 

EJA. Há pessoas no CEJA que fazem do professor um objeto ou até mesmo uma 

escada, ou seja, todo mundo sobe e ele fica lá embaixo.  

Há alunos que vêm ao CEJA, porque o mercado de trabalho exige, ou seja, vem 

por causa de uma necessidade, seja porque ele quer ganhar melhor, seja porque o patrão 

está exigindo que ele volte a estudar, porque o que ele possui, não é mais suficiente.  

Isso é outra visão de EJA. O aluno volta à escola, porque quer dar um passo maior do 
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que já deu, não porque esteja zerado de conhecimento, mas porque está sendo obrigado, 

impulsionado por esse trabalho ou pela necessidade do capital. Daí porque, o aluno do 

CEJA, não é só este necessitado que não sabe de nada, isto é que está começando lá 

debaixo.   

No CEJA se recebe aluno que tem inclusive nível superior. Às vezes, esse tipo 

de aluno vem, porque precisa aprender um pouco de cultura do nordeste. Nessa escola, 

encontra nos professores uma abertura para isso.  No CEJA, muitas vezes, se encontram 

alunos que tem uma experiência de vida superior a dos professores, porque eles têm 

conhecimento. Há estudantes que dão verdadeiras lições de vida para eles. Isso não quer 

dizer que o aluno que vem ao CEJA não busque diploma. Ele busca isso, mas está 

também atrás de trocar experiências. Tudo isso faz do CEJA um laboratório. 

Na EJA-fotos pessoais se vê imagens que aparentemente não tem nada a ver com 

educação. Mas é desse jeito que os educadores encontram os alunos no CEJA.   

A EJA-diário é um diário de memórias, belas memórias, memórias humanas. 

Mas geralmente está tudo fechado, então tentamos abri-la. Isso revela que há em nós 

uma vontade de descobrir o outro, porque possibilita um conhecimento de si inesperado. 

Mas dificilmente nos abrimos. 
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Fotos do processo da técnica labirinto do grupo-pesquisador do Educandário 
Santa Clara 
 

      
 

Análise classificatória da técnica labirinto da EJA do grupo-pesquisador do 

Educandário Santa Clara 

CATEGORIAS: 

REPRESENTA/NÃO REPRESENTA A EJA 

1-Ednaldo- Acho que ele não representa muita coisa na Educação de Jovens e Adultos 

não. Mas eu acredito que o espelho também serve pra você se olhar no fundo, lá no 

fundo [as pessoas riem] do que ele mostra, você a cada dia e se pergunta se você está 

sendo aquilo que deve ser. Se num está fazendo alguma coisa errada, se tudo que você 

está fazendo está certo, se está agradando a seus pais e principalmente a deus. 

2- Ana Lúcia- Na minha opinião, acho que num tem nada a ver. [...] Eu acho assim, 

porque a gente de olho fechado, vendo o que ta pegando, num está vendo ninguém, eu 

acho que isso que num tem nada a ver não, porque pra mim, o que tem mais a ver, é 

tudo sobre o colégio, essas coisas, a gente está tendo essa experiência, na minha 

opinião, acho que não tem nada a ver. 

3-Uma co-pesquisadora- Não eu só digo uma coisa, eu acho que tudo que a gente está 

vivendo aqui, tem tudo haver com Educação de Jovens e adultos [...] porque isso é uma 

coisa nova que a gente está vivendo aprendendo, conhecendo as coisas novas que a 

gente nunca viu, porque eu nunca passei por isso, é um reconhecimento, num é não? [...] 

É porque coisas novas, coisas que a gente nunca viu! 
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4-[...] na minha opinião, todos já falaram a minha opinião bem dizer, porque, eu acho 

que tem  a ver com educação. [...] Acho que tudo de você vê, é novidade, tudo que é 

novidade assim é educação. [...] Se for para o bem. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA REPRESENTA/NÃO REPRESENTA A EJA 

1 e 2 convergem porque ambos não vêem relação do que viveram na oficina com a EJA. 

Em 1, o co-pesquisador diz que escolheu o espelho, mas acha que ele não representa 

muita coisa na EJA. Já 2, diz que a experiência de estar de olhos fechados não tem nada 

a ver com a EJA, uma vez que esta está relacionada a coisas de colégio. 

1 é ambíguo pois diz que a experiência que vivenciou é uma coisa nova, já que nunca 

passou por isso, ao mesmo tempo diz que tal experiência é um reconhecimento. 

4 se opõe a 1 e 2, pois enquanto 1 e 2 acreditam que  o que viveram não possui uma 

relação com a EJA; 4 diz acreditar que a experiência que vivenciaram tem a ver com 

educação, pois tudo que é novidade é educação. 

 

SURPRESA-COISAS DIFERENTES 

1-Ednaldo- a caixinha para representar jovens e adultos é porque eu acho que o ser 

humano é uma caixinha de surpresa, de alguma forma, cada dia ele aparece com uma 

coisa, se ele for criativo, aparece com uma coisa deferente. [A educação de jovens e 

adultos] [...] De muitas surpresas. [...] Tarefas difíceis de fazer [sorri]. 

2- Ana- Eu tenho a dizer que está sendo maravilhoso, a gente viu aqui, um bocado de 

coisas diferentes, quebra-cabeça, até presente, bonequinho ali. [...] Tudo está 

maravilhoso. [...] bem diferente, com mais novidade, você disse que ia trazer novidade. 

[...]A gente tava esperando daquela outra vez, aí eu esperei não aconteceu, aconteceu 

aquilo, mas eu disse: ‘não, mas deve ser outra coisa’. Aí hoje veio a surpresa! 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA SURPRESA-COISAS DIFERENTES 

1 e 2 divergem, pois em 1, o co-pesquisador considera que o ser humano e a EJA podem 

se constituírem numa caixinha de surpresas quando aparecem com coisas diferentes. Já 

em 2, o que é considerado uma surpresa é a oficina daquele dia, pois segundo a co-

pesquisadora está cheia de coisas diferentes. 
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AO INVÉS DE ESTÁ SE INTERESSANDO FAZER ISSO, VOCÊ PODERIA.... 

1-Uma co-pesquisadora- [...] o berimbau [...] representa uma dança brasileira, que eu 

acho pela dança pode tirar jovens das ruas, [sorri] é esporte. Esporte não, uma dança. 

[...] eu acho que pelo esporte, pela dança os jovens, invés de está nas ruas, estão lá, 

praticando capoeira... 

2-Maria- [...] eu escolhi a linha de fazer crochê. É uma coisa que passa o tempo, quem 

faz crochê viaja muito, quem faz crochê consegue ir a um local que nunca você pensaria 

de ir. Viaja bastante. [por que o crochê tem relação com a EJA] porque invés de você 

estar se interessando em aprender, aprender não, invés de você está se interessando a 

roubar, fazer isso, aquilo outro, você poderia está se interessando a fazer crochê, é super 

interessante. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA O INVÉS DE ESTÁ SE INTERESSANDO 

FAZER ISSO, VOCÊ PODERIA.... 

1 e 2 convergem no que diz respeito a se ocupar de algo para não fazer determinadas 

ações. 1 diz que o esporte e a dança podem tirar os jovens das ruas, ao invés de estarem 

nas ruas, ficam praticando capoeira; 2 acha que quem faz crochê viaja muito, é super 

interessante e ao invés de você está se interessando em roubar, está fazendo crochê. 

 

PINTAR- LER- ESCREVER NA EJA 

1-Outra co-pesquisadora- E o livro [...] porque livro tem a leitura, que é muito 

importante, é conhecimentos. [...] Pintura que também é importante pros jovens e 

adultos, pra qualquer pessoa. [...] O livro, você vai ler um livro, é muito conhecimento, 

você pega prática na leitura, conhecimentos, num é não?  

2- Ana Lúcia- [...] eu escolhi as canetas, porque eu acho ela muito importante na 

educação de jovens e adultos, que com ela a gente escreve, [...] dá pra pintar com ela 

também.Dá pra escrever pra juntar as letras. Isso tem tudo a ver com a educação de 

jovens e adultos. 

3- Marcleide-...  ela representa a educação de jovens e adultos, porque no seu dia a dia, 

se passa por alguma angústia assim, por algum sofrimento, você vai e escreve, ou por 

alguma alegria também, alguma felicidade, qualquer coisa, você vai e escreve tudo 

enquanto que passa pela sua vida pessoal, você escreve [...] na agenda. 
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CRUZAMENTOS DA CATEGORIA PINTAR- LER- ESCREVER NA EJA 

1, 2 e 3 divergem entre si pelo fato de em 1, o objeto que faz relação com a EJA é o 

livro porque é considerado um instrumento de conhecimentos, já que há pinturas e se 

pode pegar prática na leitura com ele. Em 2, são as canetas porque com elas se escreve e 

se pinta. Já em 3, é a agenda que faz relação com a EJA, considerando que é um 

instrumento onde se pode escrever algo que se passa pela vida pessoal.  

 

A PARTE DE VENDAR OS OLHOS 

1-Ednaldo- Eu achei bom, só a parte de ficar com os olhos vendados que é meio assim, 

meio frustrante, [...] cheguei a imaginar como seria uma pessoa sem a visão, é ruim, 

você vai ter [...] O que é que tem à sua frente, o que você pega, você tem que adivinhar, 

se alguém toca em você, você não sabe quem é, tem que perguntar, você não sabe 

distinguir se é feminino ou masculino, se é animal, se num é. Você num sabe distinguir 

as coisas. [retrucando a Ana] Não, eu não falei que não sabia, eu falei que uma pessoa 

deficiente visual quando ele toca pela primeira vez, ele não vai distinguir! 

2-Maria- naquela parte de tampar os olhos, vendar os olhos, eu achei isso é super 

interessante [...] na educação de jovens e adultos, porque, agora por que, né? [todos 

sorriem] [...] Por exemplo, esse momento que nós passamos de olhos fechado, [...] por 

exemplo, se fosse pra mim caminhar até a minha sala de aula, eu não saberia caminhar, 

porque eu não sei descer aquelas escadas, não estou acostumada com este ambiente 

todos os dia, só venho à noite e volto!  Mas se fosse na minha casa, eu saberia ir no 

banheiro, saberia ir no quarto, saberia ir na área. [...] mas aqui eu não soube, porque eu 

não tenho costume de tá por aqui. Aí foi uma experiência muito boa de está com os 

olhos vendados [...] num local que eu não conheço.  

3-Ana Lúcia- [...] que na hora que ele tocou em alguém, ele não sabia se era homem ou 

se era mulher. E eu sentia quando era do sexo masculino ou feminino, porque eu toquei 

nele duas vezes e eu sabia que era o homem. [...] Ele disse que não sabe...[...] 

[respondendo a Ednaldo] Claro que vai, que eu toquei em ti pela primeira vez aqui, de 

olhos escuros, e eu sabia que era homem. 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA A PARTE DE VENDAR OS OLHOS 

1 e 2 se opõem porque para 1, a parte de vendar os olhos é frustrante e ruim, já para 2, a 

experiência foi interessante e muito boa. 
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1 e 3 se opõem porque 1 afirma que uma pessoa sem visão não sabe distinguir o que 

tem a sua frente, nem mesmo o sexo de uma pessoa. Por exemplo, se é masculino ou 

feminino; já 3 diz que é evidente que uma pessoa que não está vendo ao chegar perto de 

alguém, vai saber o seu sexo. 

 

SENSAÇÃO DE CHEIRO 

1-Ednaldo- Sentindo o cheiro, eu senti o cheiro de um perfume meio antigo.  

2-Marcleide- Pode fazer chá! 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA SENSAÇÃO DE CHEIRO 

1e 2 divergem porque enquanto 1 diz que sentiu cheiro de perfume; 2 acredita que era 

algo que dava para fazer chá. 

 

ESSE NEGÓCIO DE PORQUE 

1-Alguém diz: Não gosto desse negócio de por que (...) [uma pessoa fala com tom 

zangado. É uma das meninas]. 

2-Marcleide- Num vem nem pra cá, porque eu num gosto desse negócio de por que... 

3 Ana Lúcia- [por que não gostam desse negócio de porque] porque a gente não sabe 

responder! [...] Exatamente! Eu tenho muitas coisas pra falar, mas eu acho que eu não 

devo falar, porque eu acho que vai estar errado, então num falo. 

4- Maria-  O que você tiver sentindo, o que você tiver com vontade de dizer, pode dizer. 

[...] Não importa se sai errado ou não! [...] Você tem que dizer o que está dento do seu 

coração, que você está com vontade de dizer... 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA ESSE NEGÓCIO DE POR QUE 

1 e 2 convergem por dizerem não gostarem desse negócio de por que. 

3 e 4 divergem porque enquanto 3 diz que não gosta desse negócio de porque devido ao 

fato de achar que possui muitas coisas para dizer, mas não fala porque acha que vai está 

errado. Por outro lado, 4 acredita que o que você tem vontade dizer, você pode fazê-lo, 

sem se importar se está errado ou não. 

 

NÃO ENXERGAR 

1-Maria- ... muitas crianças têm a visão boa, mas só que não sabe se cuidar para 

continuar com aquela visão boa, faz de tudo pra, como é que é?  Piorar a visão. Deve 
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ser. [...] Tem muitas pessoas que não assim enxerga bem e sabe nadar, sabe escrever, 

sabe caminhar nas ruas, sabe fazer tudo, como se fosse uma pessoa normal, por quê? Já 

tem a prática, agora eu vou fazer como o ditado, já conviveu muito com aquela, tipo 

uma, como é que eu posso dizer? Tipo uma doença, doença ou cegueira, qualquer coisa. 

Aí já tem a prática. E quem não tem? 

2-Um dos jovens- Tem um menino lá perto de casa que ele é cego e anda de bicicleta! 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA NÃO ENXERGAR 

1 e 2 convergem por dizerem que conhecem pessoas cegas que fazem tudo (nadam, 

escrevem e caminham); já 2 diz que conhece um menino cego que anda de bicicleta. 

 

A SUA CARA 

1-Ana-[ o que a cara de Rosileide diz] Não, a sua  cara já diz assim: ‘ai é? Então ta!’ Aí 

pronto! [todos riem]. Que está legal, ela diz assim? ‘Tá’! [...] Pois é, e você fala de um 

jeito que derruba a gente também! 

2- Ednaldo- [o que meu rosto expressa] Num está muito certo! 

 

CRUZAMENTOS DA CATEGORIA A SUA CARA 

1 e 2 divergem porque em 1, a co-pesquisadora diz que a minha fala a derruba; já em 2, 

o co-pesquisador diz que o meu jeito de falar deixa entrever que o que eles falam não 

está muito certo. 
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Estudo transversal da técnica labirinto da EJA do grupo-pesquisador do 
educandário Santa Clara 
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISE GLOBAL 

 

Nos resultados dessa pesquisa, encontrei conceitos e confetos produzidos pelos 

três grupos-pesquisadores. Ao mapeá-los, percebi uma infinidade de visões de EJA. 

Algumas concepções foram construídas a partir de pedaços de pensamentos já 

existentes, contudo, vi surgir confetos que trouxeram novas formas de conceituar e 

problematizar a EJA. 

Dessa forma, para mim, eles se tornaram uma espécie de caleidoscópio.31 No 

caso dessa investigação, os conceitos que a compõem são perpassados não por imagens, 

mas por idéias compostas de muita emoção, intuição e razão, os quais apresentam 

muitas diferenças entre si. 

Resolvi tomar os conceitos e confetos produzidos pelos três grupos-

pesquisadores em todas as técnicas, porque desejava criar um espaço onde pudesse 

reunir todos eles e relacioná-los entre si, dialogando com alguns autores e 

principalmente, com os conceitos oficiais da área.    

 Entre um movimento e outro, o caleidoscópio da EJA foi revelando concepções 

que ligam a diferentes dimensões dessa modalidade educativa, foi aí que resolvi agrupá-

los de acordo com as categorias abaixo: a EJA e seus espaços físicos, a EJA e o CEJA, 

o que é comum é o que não é na EJA, a EJA e suas funções e papéis, a EJA e os alunos 

e a EJA e o professor. 

 

A EJA E SEUS ESPAÇOS FÍSICOS 

                 Ao movimentar o caleidoscópio da EJA, logo fui acometida por enorme 

estranhamento, me deparei com lugares que nunca imaginara que a EJA pudesse 

acontecer. Com a EJA-praia bem bonita vê-se a educação de jovens e adultos com 

ondas que vêm e vão numa paz e tranqüilidade, que não é qualquer uma e sim 

inigualável. Já com a EJA-leveza, também é possível experimentar um clima de 

tranqüilidade, mas as qualidades deste espaço não se resumem apenas a isso. Além de 

tranqüilo, o lugar é harmonioso, alegre, prazeroso, leve e muito simples.  Ao girar o 

instrumento noutra direção, me deparei com a EJA-melhorando. Olha só que 

interessante!  Vê-se que o lugar é bonito. Está repleto de casas antigas. Lá tem o novo, 

                                                
31 Objeto feito de espelhos recortados que faz com que a cada movimento que damos, emirja dentro uma 
nova imagem. 
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contudo, preservando muito do que é antigo, ou seja, é formado da mistura entre o novo 

e o velho. O que é novo e o que é velho na EJA? Não tive muito tempo para me deter 

acerca disso.  

        Logo um pequeníssimo movimento, levou a me deparar com a EJA- lugar 

desconhecido. Apesar de se tratar de um lugar desconhecido seu ambiente físico é 

avaliado como muito bom. Lá se observam duas idéias. A primeira é que, inicialmente, 

este lugar se mostra um pouco confuso devido haver falta de aceitação entre 

comandantes e comandados. Isto nos indica que a relação existente nesse lugar não é de 

igualdade e que ambas as posições mencionadas se dão num clima no mínimo 

desconfortável. Já a segunda nos informa que o trabalho realizado lá, em si, é tranqüilo, 

porém nota-se que as pessoas que nele atuam precisam se soltar mais, serem mais 

verdadeiras e se aceitarem mais. Como pode um lugar ser tranqüilo se as pessoas se 

encontram nesse estado?  

Se na EJA-lugar desconhecido, encontramos um quadro onde dá para identificar 

a existência de dois níveis (comandantes e comandados), na EJA-gira mundo isso não 

parece ser possível, já que lá o que se vê é um turbilhão, onde todos os perdidos 

encontram-se sob o mesmo panorama. Depreendemos daí que as pessoas não se 

encontram em posições diferenciadas e sim no mesmo patamar. 

Para Arroyo (2005) a abertura à diversidade tem sido um traço da história da 

EJA. Diversidade de educandos: adolescentes, jovens adultos.  

O confeto EJA-diversidade também faz alusão a isso, contudo, a diversidade 

aqui é composta por outros elementos, ou seja, pela melhoria de vida, trabalho, 

conhecimentos diversos, sonhos, valorização, valores, procura e encontro com o saber. 

Neste caso é oceano, por ser constituído pela junção do todo.  

 

A EJA E O CEJA  

Se movimentarmos o caleidoscópio noutra direção, percebe-se que há diferentes 

lugares onde a EJA acontece, entretanto, nota-se que, para os grupos-pesquisadores de 

educadores, o CEJA é mostrado como um dos ambientes que mais apresenta relação 

com a EJA. Mas se alguém pensa que este lugar possui o sentido que oficialmente lhe é 

atribuído, é melhor abandonar essa visão, porque ele não é considerado apenas como 

um estabelecimento de ensino destinado a pessoas que não concluíram seus estudos na 

idade estabelecida. As conceituações que se fazem acerca dele são as mais variadas 

possíveis.  Se não vejamos:  
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Há o CEJA-lugar belo. Tal beleza encanta tanto a quem o criou que o faz 

confessar que para se sentir bem, é preciso estar lá o tempo todo. Neste sentido, ele se 

apresenta como um espaço especial, donde se tem desejo de permanecer por muito 

tempo.  

Mas nosso caleidoscópio também mostra visões de CEJA que são divergentes 

desta. Uma delas é a que está presente na EJA-espada, fazendo dela um instrumento 

perfuro cortante e um espaço de brigas e violências.    

No nosso caleidoscópio aparece também o CEJA- luz no final do túnel. Sugere 

esperança. Quando não mais se acredita que estudar é algo possível, ele aparece para 

contrariar esse pensamento. Para o aluno, o CEJA é uma luz que pode mudar o percurso 

da sua vida.  

Virando o caleidoscópio noutra direção, conhecemos a escola- pássaro, nome 

que evoca vôo, contudo, aqui tem outro sentido.  A escola- pássaro é o CEJA que surge 

na vida de Letícia, personagem de uma história criada por duas co-pesquisadoras, o qual 

tem o poder de salvar a menina dos canibais que viviam a “cortar” as suas 

oportunidades de vida. A escola-pássaro funciona então como redentora na vida da 

menina, porque apenas desta forma, ela cresce e ajuda sua família através dos estudos. É 

como se o contato com a escola formal a livrasse de tudo que funcionava como canibal 

em sua vida.   

Ao traçar um estado da arte das pesquisas relativas à EJA, Haddad (2006) 

mostra que esse campo aponta a necessidade de se superar o conceito de escola 

hierarquizada. O CEJA-montanha parece estar na contramão disso, pois apresenta 

obstáculos para quem o procura e/ou pretende ir lá, sendo um lugar alto, aonde não se 

chega facilmente. Mas para compensar essa verticalidade, os educadores se concentram 

prioritariamente nos seus alunos, porque muitos deles vêm numa caminhada, fazendo 

muito esforço para buscá-lo.  

Olhando por outro prisma nos deparamos com um CEJA feito de uma matéria-

prima semelhante ao anterior, porque também é composto por um elemento da natureza.  

Mas, desta vez, tal escola não se encontra lá no alto e sim em terra firme. É um lugar de 

onde brota um sentimento muito almejado pelos ocidentais, que é a esperança. Seu 

nome? CEJA-solo fértil da esperança. A cor do seu chão não foge ao que se atribui 

comumente à esperança, que é o verde, porém, é norteado por uma política includente, 

pois pretende integrar, sem distinção, todos os que fazem parte da escola.  
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Olhando por outro ângulo vê-se o CEJA-roda viva. Sua estrutura tem um 

formato circular, lembrando igualdade de posições. É constituído por uma roda bem 

bonita e colorida. Mas o que mais chama atenção é que quem entra neste lugar, não sai 

mais o mesmo, sai transformado. Talvez porque perca a identidade. E olhe que são 

muitos a entrar lá. Afinal são mais de dez mil alunos matriculados nesta. Tanto que para 

alguns educadores o que mais marca neste lugar é a circulação. Com tanto movimento, 

nunca há mais de três encontros com um aluno. Depois, ele desaparece. Com tanta gente 

transitando, o CEJA é laboratório.  

Uma das conclusões a que Haddad (2006) chegou ao efetuar o estado da arte da 

EJA foi de que dentro ou fora da escola, o valor que os alunos de EJA atribuem a esta 

instituição é sempre importante. Mas nessa pesquisa, o grupo-pesquisador de estudantes 

não criou nenhum conceito que mencione este estabelecimento de ensino. Este 

esquecimento é no mínimo intrigante, já que nem mesmo a escola onde estudam foi 

mencionada. Durante a pesquisa observei que os alunos tinham uma freqüência muito 

inconstante na escola, o que me parece denotar um nível significativo de desmotivação 

para com essa instituição. Talvez por isso, não tenham se referido à escola em si. Isso 

estaria corroborando com a pesquisa realizada recentemente pelo MEC à qual, segundo 

o atual ministro Fernando Haddad, em entrevista dada no canal de TV a cabo Globo 

News, em 20 de maio de 2009, comprova que o principal motivo de evasão escolar dos 

alunos jovens e adultos não é mais o trabalho e sim o desinteresse pela escola e suas 

metodologias de ensino.  

 

O QUE É COMUM E O QUE NÃO É NA EJA 

Para os (as) co-pesquisadores (as) tanto dos grupos-pesquisadores de educadores 

como de alunos há uma série de ações que são do cotidiano da EJA. Já outras, 

expressam novas formas de concebê-la. Em alguns momentos, aparecem como 

situações totalmente estranhas. Já noutros, como desejos que pertencem a essa 

modalidade educativa. 

Comecemos pelo que aparece como familiar na EJA, ou seja, do que faz parte do 

seu instituído. Em primeiro lugar, vemos a EJA-livros. Neste contexto, a leitura é 

considerada um conteúdo fundamental do processo de formação. De forma semelhante, 

os livros são vistos como instrumentos muito importantes, porque os lendo, se pega 

prática na leitura e adquire-se conhecimentos.  
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Na EJA-canetas também não aparece uma nova concepção. É considerada muito 

importante, uma vez que com as canetas dá para escrever e juntar as letras. Embora se 

faça uma utilização pouco usual, que é pintar, não foge à sua função original.  

Na EJA-agenda ocorre uma redefinição do objeto que a compõe. Ao invés de 

servir para anotar compromissos, ou seja, como instrumento de memória daquilo que se 

pretende fazer no dia a dia, funciona como uma espécie de diário. Lugar onde se 

expressam angústias, alegrias, felicidade, bem como tudo o que se passa pela vida 

pessoal. 

A EJA-espelho não possui a função que comumente lhe é atribuída, pois não 

reflete a imagem de quem a toca ou dele se aproxima. O que mostra é um fenômeno 

econômico da sociedade mundial: o mundo globalizado, que é excludente, levando 

àqueles que empregam as pessoas a acreditarem que um jovem que completou 18 anos e 

não concluiu o ensino fundamental está fora do mercado de trabalho.  

Na EJA-caixinha de surpresas, o aluno se depara com um fato corriqueiro da 

escola, que são as tarefas escolares difíceis de fazer.   

Minhas criações na EJA-interrogação apontam a dúvida dos educadores com 

relação aos efeitos de suas intervenções.  

Com a EJA-música, vemos o que muitas vezes se torna invisível aos nossos 

olhos, que é o desenvolvimento da educação de jovens e adultos dando oportunidade às 

pessoas que viviam no anonimato e sem oportunidade de vida. 

A EJA-labirinto foi criada a partir de questionamentos que os co-pesquisadores 

fizeram acerca de suas posturas no ensino.  A EJA-labirinto permite falar de educação 

de jovens e adultos do que eles não vivem nessa modalidade educativa, pois em suas 

rotinas de trabalho, os professores são capturados por uma série de atividades 

burocráticas que acabam dificultando que a olhem por outros ângulos, explorando 

outras potencialidades. Outra dimensão da EJA-labirinto mostra que possui uma 

variedade de coisas e situações. Mas será que os educadores estão preparando os seus 

alunos para viverem num mundo assim? Ou seja, num ambiente onde há múltiplas 

formas de ensinar? Algumas vivências da EJA-labirinto já existem no CEJA, como é o 

caso da alimentação.32 No entanto, será que os seus educadores preparam os seus alunos 

                                                
32 A alimentação foi trabalhada num dos projetos do CEJA que visava sensibilizar as pessoas daquele 
local para comerem alimentos saudáveis, inclusive houve um dia em que foi preparada uma refeição de 
comida natural para todos os segmentos da escola (alunos, professores e funcionários). 
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para experiências presentes na vida? Deixam de se centrarem apenas na avaliação? O 

que mais podem aprender para levar para os estudantes? 

Com a EJA-mandala vai-se além, uma vez que se chega a pleitear a implantação 

de um ambiente semelhante à instalação labiríntica feita durante a nossa investigação. 

Um ambiente assim dá conta das infinitas potencialidades e possibilidades que o ser 

humano necessita para se desenvolver. Tem-se a convicção de que num ambiente 

destes, os seres humanos podem ter voz, sendo então capazes de viver cada um a sua 

verdade. 

No caleidoscópio, nos deparamos com a EJA-música a vida é bela. Tal conceito 

lembra o nome de um filme, cujo roteiro é original, porém o enredo é profundamente 

triste. Felizmente, aqui o confeto não guarda relação com a película mencionada. Nele, 

o que fica evidenciado é o desejo que se tem de trabalhar usando música com os alunos 

do Centro de Educação de Jovens e Adultos Gilmar Maia porque a mesma tem um 

poder de encantar a vida das pessoas. E se os alunos forem encantados, aprenderão mais 

rápido. Neste sentido, a música deixa de se constituir apenas num instrumento de lazer e 

entretenimento para se tornar um método que, além de atraente, seria também não 

cansativo para os estudantes. 

Com a EJA-musicalidade se deixa entrever que sons e barulhos desagradáveis 

não fariam parte deste contexto. Ao contrário, teríamos aí uma sonoridade mais suave e 

até mais saudável. Num clima desses, não haveria espaço para as pessoas se 

artificializarem, pois os acontecimentos do dia a dia fluiriam com mais espontaneidade.  

A Declaração de Hamburgo diz que “um dos principais desafios de nossa época 

é construir uma cultura de paz, baseada na justiça e na tolerância, na qual o diálogo, o 

respeito mútuo substituirão a violência nos lares e nas comunidades, dentro das nações e 

entre países” (1998, p.93). Em aparente contraposição, entrevistado sobre o 

multiculturalismo na escola, Sodré (acesso 19/06/2009) defende a necessidade 

permanente do conflito, enquanto elemento de luta: “a luta é aquilo que, no conflito, há 

de indeterminável, que não se apreende por inteiro [...] O conflito não está parado, não 

está estagnado” Para ele essa luta se transforma em bandeiras de reivindicação que são 

“a fumaça que mostra que o fogo da luta está aceso, que há o fogo em movimento. 

Portanto essas bandeiras são sinais de vitalidade do corpo social”  

Na EJA-paz, os sentimentos de paz e amor, a implantação de práticas 

integradoras e os resultados favoráveis (melhor aprendizado) fazem dela uma 

modalidade educacional maravilhosa. Entretanto, um ambiente destes só se torna 
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possível quando todos que pertencem a ela adotam uma postura diferenciada, ou seja, 

têm este comportamento com os alunos e colegas de trabalho. 

O lugar onde a EJA-arma da paz acontece é o CEJA, lugar descrito como sendo 

um elemento da natureza que em nossa cultura geralmente tem uma função de 

ornamento: a flor. Sendo o CEJA uma flor, é de se esperar que seja repleto de pétalas, 

exale perfume e desperte encantamento. Apesar do encanto desse lugar, não parece 

suficiente para instituir a paz entre tais profissionais. Por isso que quase como rito de 

oração, deseja-se que cada um trabalhe com amor e dedicação, procurando transmitir 

confiança e também levantar a auto-estima dos alunos.  

No caleidoscópico vi também a EJA-Espada se formar. Talvez esse conceito 

lembre instrumento de luta sangrenta, mas o que se quer dele não é isso e sim, 

surpreendentemente, proporcionar mais união entre as pessoas. Dela espera-se que 

disponha de livros e cadernos para fazer um uso convencional dos mesmos: possibilitar 

aos alunos ler e escrever. Com a EJA-espada, pretende-se ter mais educação.  

A EJA-liberdade não ocorre ao acaso. Para acontecer, faz-se necessário atender 

certas condições que dizem respeito ao ambiente, bem como a adoção de determinadas 

posturas individuais e coletivas, que estão ligadas a dispor de um lugar agradável, gostar 

de estar lá, ou seja, todos estarem envolvidos e maturidade, já que é importante saber o 

que se quer. 

Vislumbramos no caleidoscópio a EJA-dança. Ele apresenta três vertentes. Duas 

são semelhantes entre si, pois dizem respeito ao desejo de levar atividades diferentes 

para a escola, a fim de quebrar o monopólio das aulas convencionais. A primeira diz do 

desejo de uma co-pesquisadora de estar na sala de sala de aula, não só fazendo tarefa, 

mas tendo outras participações, como dançar. A segunda diz que através da EJA-dança  

se pode fazer outras coisas na escola, já que aí só se estuda, ou seja, fica-se só fazendo 

exercícios e tarefas. Daí que quando os alunos saem para fazer outras coisas, ocorre uma 

melhora, pois as desenvolve. Já a terceira vertente do conceito lembra que a dança 

também tem que fazer parte da escola, que é para todo mundo se sentir feliz. 

 

A EJA E SUAS FUNÇÕES E PAPÉIS 

Como há de se esperar do discurso oficial dos documentos que fundamentam a 

EJA, impera nele uma tendência generalizadora e de dever/ser idealizadora. Daí as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA (2000) se deterem bastante nas funções da 

EJA, apontando para as seguintes dimensões que resumo aqui na forma de conceitos: 
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- EJA promessa qualificação de vida para todos, inclusive para os idosos; 

- EJA educação permanente: no sentido de educação continuada o longo da vida; 

- EJA modalidade regular da educação básica: deixando de ser apenas supletivo; 

- EJA libertadora: “a universalização do ensino fundamental e médio libera 

porque o acesso aos conhecimentos científicos virtualizam uma conquista da 

racionalidade sobre os poderes assentados no medo e na ignorância e possibilita o 

exercício do pensamento sobre o influxo de uma ação sistemática” (2000: p.4); 

- EJA acesso à vida cidadã: no sentido de preparar para o mundo do mercado de 

trabalho;  

- EJA chave para o mundo contemporâneo: favoreceria a participação na 

modernidade e suas novas tecnologias; 

- EJA reconstrução de experiências vividas: a serem articuladas com os saberes 

escolares 

- EJA promotora da autonomia para tornar os educandos mais sujeitos. 

 A Declaração Mundial de Hamburgo (1997) da V Conferência Internacional 

sobre Educação de Adultos traz algumas ênfases diferentes das colocadas nas referidas 

Diretrizes, ainda que retomando as dimensões de promoção da autonomia bem como de 

preparação para os desafios do século XXI: 

- EJA cultura de paz: teria função de promover a cidadania e a democracia em 

contraposição à cultura da violência; 

- EJA para um mundo melhor: seria o caminho para gerar sociedade de 

tolerância, sem analfabetismo, redução da pobreza, justiça social, desenvolvimento 

sócio-econômico com preservação e sustentabilidade do meio ambiente; 

- EJA diversidade/igualdade: preservando a diversidade cultural dos grupos 

étnicos minoritários, inclusive os nômades e os povos indígenas; devendo promover 

intercâmbios entre as culturas diferentes sempre em favor da paz;  

- EJA quatro pilares: são os objetivos de aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver junto e aprender a ser. 

Nota-se que o discurso em nível global (Declaração Mundial de Hamburgo), 

ainda que também cristalizador, generalizador e idealizador, traz uma novidade quando 

ressalta a necessidade de considerar os particularismos das minorias e a troca 

intercultural, ao invés da hegemonia de um padrão cultural.  Podemos ver aí uma brecha 

no discurso mais fechado das Diretrizes Nacionais que sugerem no seu conceito de EJA 
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libertadora, a superioridade do conhecimento científico e racional como caminho de 

superação do medo e da ignorância, atributos implícitos de quem não está tendo acesso 

à EJA. A atitude de troca intercultural com aquilo considerado minoria, nesse sentido é 

bem diferente da proclamação da racionalidade científica como modelo universal 

desejável.   

 Para um país multicultural como o Brasil, essa atitude é uma abertura 

necessária, considerando-se a particularidade desse país, como diz Sodré (acesso 

19/06/2009): “Digamos, a singularidade brasileira é ser um país culturalmente 

heterogêneo. Quer dizer, a heterogeneidade, a pluralidade cultural são a marca distintiva 

no Brasil.” Mas, na prática, questiona Sodré, o que impera é uma atitude elitista, 

totalmente negadora de qualquer movimento de troca intercultural. Ele denuncia que:  

 

“As elites brasileiras não refletem diversidade nenhuma [...] eles são 
racistas, pois é um país racista, discriminatório. Fortemente 
discriminatório. [...] Então, eu não creio que pacificamente, 
beneficamente, a sociedade, as elites e a mídia incorporem essa 
diversidade. A cultura brasileira só pode ser entendida como um 
monopólio das idéias dominantes, ou seja, das idéias que as elites 
fazem sobre si mesmas. E que idéias elas fazem? Que todos são 
brancos, todos são descendentes de europeus [...] O povo para as 
elites, é uma massa amorfa, catinguenta, suada e feia, extensivamente 
negra”.   

 

Podemos indagar: até que ponto os grupos-pesquisadores se aproximam ou não 

das dimensões trazidas no discurso oficial referente à EJA? Vejamos: 

A EJA-reflexão possibilita aos educadores refletirem sobre os objetivos de seu 

trabalho. Neste contexto, se revela como caminho para conseguirem alcançar uma 

espécie de verdade (essência), os verdadeiros objetivos da EJA. Mas se não for possível 

atingi-los, tem-se a possibilidade de pelo menos ouvir uma boa canção na EJA- música. 

Só que aí, ao invés de refletir sobre a EJA, será a EJA-música que se refletirá (espalhará 

seus reflexos) sobre todo o ser dos educadores, fazendo bem, não à razão e sim às suas 

almas. Quando a EJA-música é aplicada no CEJA, traz sentimentos que nos remetem a 

valores harmoniosos, tais como: mais paz, amor, harmonia e também amizade.  

Como vimos, as Diretrizes Curriculares frisam também essa EJA equalizadora 

como sendo a função de fazer com que o indivíduo tenha acesso à escola para se tornar 

um igual aos demais cidadãos (DCN,p.05). De forma diferente o que é ressaltado na 

EJA-Chiqueirador é a oportunidade que ela proporciona àqueles que por vários motivos 

tiveram que abandonar seus estudos. Para proporcionar isso aos estudantes, ela possui 
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uma ponta mágica de atrair para a escola (CEJA). E já que estamos falando de magia, 

apresento-lhes a EJA-Varinha de condão. Com ela, consegue-se algo semelhante ao que 

a EJA-Chiqueirador faz. Porém aqui sua prioridade é dar oportunidade de estudar às 

pessoas que não a tiveram quando eram crianças. Neste caso, a escola, não pode deixar 

de usar do poder da magia para com o aluno, a fim de garantir sua permanência neste 

estabelecimento. Para isso, a EJA-tranquilizador de ânimos entra em ação, pois 

possui a solução, a saída e o remédio para transformar o aluno que vai ao CEJA, já que 

é uma injeção de ânimo que o permite permanecer nos estudos. A EJA-Livro aberto 

também tem uma função que interfere no processo de permanência dos alunos na 

escola, pois atua no sentido de aumentar suas auto-estimas. De que forma?  Mostrando 

para eles o quanto são capazes e que podem concretizar seus objetivos no CEJA.    

Mas é preciso muito mais para atrair os alunos para a escola e também garantir 

sua permanência lá. Nessa empreitada, pode-se contar com a EJA-Cajado do Equilíbrio. 

No CEJA é guia. Nesse caso, tal papel é exercido pela escola e os educadores. Dá força 

aos alunos e professores. Para estes últimos, se mostra mais necessária do que para os 

primeiros, já que precisam renovar as suas forças e, dessa forma, terem condições de 

repassá-la aos alunos. A EJA-cajado do equilíbrio também os faz contar com a 

perseverança, pois é através dela que o aluno obtém o incentivo necessário para não 

desistir dos estudos. Como se sabe, as dificuldades que aparecem na vida deles são 

inúmeras. Nesta EJA, professor e aluno são respeitados. A ajuda mútua também compõe 

esta lista. Serve para lembrar que quando o professor ensina, também aprende. 

Diferentemente da EJA-tranquilizadora de ânimos, que tem função de atração, a EJA-

cajado do equilíbrio afastaria as ditaduras e preconceitos do CEJA. Como instrumento 

de apoio nessa luta de retorno e permanência na escola, os professores e alunos também 

contam com a EJA-espada. Pois ela possibilita-os adquirir uma força que não é física, 

sendo símbolo de luta para conquistas, lutas, combate ao desânimo, vencimento de 

obstáculos, ultrapassagem de barreiras e batalhas por futuros melhores. 

A EJA-Lançador de energia vital oferece uma energia revigorante para a vida, 

pois incide sobre os mais velhos, renovando-os, e dá esperança de uma vida melhor para 

os mais jovens. Já a EJA-Raio de esperança, como seu próprio nome indica, almeja 

esperança. Porém, desta vez, ela é restrita ao CEJA. Traz consigo uma série de desejos 

harmoniosos, pois enche de esperança para um futuro melhor, significativo, ético e 

promissor. Tem então um poder que também pode ser usado como raio de purificação 
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porque com ela, o ensino-aprendizagem passa por uma limpeza de qualificação, ética, 

dignidade, amor e paz. 

Embora sua atenção se volte especificamente para os jovens e adultos, a EJA-

Varinha de condão nos parece ter um raio de ação também ampliado, pois atinge 

pessoas do mundo todo. A tarefa a que se propõe é homérica, uma vez que pretende 

resolver os problemas de todo esse público-alvo. A EJA-Varinha de condão também 

atua no campo das emoções. Sua intervenção possibilita que não haja raiva, nem morte. 

Ao contrário da EJA- Varinha de Condão existe a EJA-revólver. Ela ocorre fora da sala 

de aula porque não se leva para sala de aula, uma vez que causa violência, podendo 

prejudicar todos os alunos.  

Imaginem uma EJA sendo uma disciplinadora dos corpos e do pensamento de 

todas as pessoas, tornando-as boas, espécies de corpos dóceis e homogeneizando os 

seus jeitos de pensar. Sua tarefa? Fazer todos pensarem apenas em estudar e extirpar de 

seus pensamentos ações como: roubar, matar, estuprar e outras coisas ruins. Seu nome?   

EJA-Arma do amor.  

Ao manipular o caleidoscópio conhecemos a EJA-berimbau.  Com ela, se faz 

capoeira, luta de origem africana, aqui vista como um misto de esporte e dança 

brasileira que tira os jovens das ruas.  Neste contexto, a EJA- berimbau aparece como 

ideal para transportá-los e tirá-los deste lugar considerado indesejável, que é a rua. A 

EJA-Linha de crochê também leva seu público-alvo a mudar seus interesses. Ao invés 

de roubar, a pessoa aprende fazer crochê, porque quem faz crochê viaja muito, consegue 

ir até a um local que nunca pensaria em ir. Já a EJA-dança também serve para manter os 

pensamentos dos jovens ocupados com outros assuntos que não seja violência. Além 

disso, tem o poder de fazer com que todo mundo tenha menos tempo para fazer coisas 

“ruins.” Com a EJA-dança é possível perder a memória das coisas perigosas que 

existem no mundo. Isto ocorre devido a um efeito que possui: produz uma sensação tão 

diferente nos corpos dos alunos que faz com que se sintam “voando.” A EJA-dança 

também incentiva os jovens a interagirem uns com os outros. Sabe-se que seus alunos 

são tímidos. Ela os incentiva a se soltarem mais e também a trocarem experiências uns 

com os outros.   

 A EJA-arma da paz faz o CEJA experimentar os efeitos de uma ação espiritual, 

que é de ser abençoado por Deus. Os reflexos dessa ação transformariam a sociedade 

mais justa e feliz. 
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 Afastando-se das idéias acima, encontramos a EJA-moto-perceptor. Ela parece 

possuir visões mais originais do que as outras, porque é um movimento propulsor de 

novas descobertas e novas linguagens. Atende as demandas dos sujeitos que a 

compõem, uma vez que eles carregam em si experiências múltiplas e complexas e assim 

necessitam de novas formas de comunicação. Olhando o caleidoscópio por outro 

ângulo, nos defrontamos com a EJA-vazio. Ela é a esfera da receptividade e ainda 

amálgama, ou melhor, matéria-prima da criação. Neste contexto, os sujeitos adquiririam 

uma postura de abertura para consigo mesmos e com seu conhecimento, pois cada um, 

de acordo com seu universo pessoal, está propenso a desenvolver seu eu e seu 

conhecimento. 

 Conclui-se dessa produção, um distanciamento em relação aos documentos 

fundadores da área. As funções oficiais praticamente não aparecem nos confetos à 

exceção da aspiração à cultura de paz. O que frisam são dimensões moleculares de suas 

práticas cotidianas. No entanto, há em vários conceitos, aqui também uma tendência 

idealizadora do papel do educador e da EJA na sua função harmonizadora e 

apaziguadora dos conflitos.    

 

A EJA E OS ALUNOS 

 A pesquisa nos mostrou a importância que os alunos assumem na EJA. Tanto 

que os educadores e os próprios alunos co-pesquisadores fizeram referências a eles. 

Neste percurso, os estudantes ora são referenciados pelo lugar social que ocupam de 

fato, que é o de alunos receptores de conhecimentos, ora assumem outros devires. Seja 

na pele de um personagem instituído, seja na de um animal, eles são vistos concebidos 

de múltiplas maneiras. 

 Acredita-se que “a excessiva ênfase nos aspectos lacunosos do analfabetismo 

pode mascarar outras formas de riqueza cultural e de potencial humano e conduzir a 

uma metodologia pedagógica mais forte na “ausência de...” do que na presença de 

aptidões e virtualidade das pessoas estigmatizadas” (DCN p.03).   Muitas vezes essa 

dimensão faltosa não se restringe apenas aos alunos que se encontram na situação de 

alfabetizandos, uma vez que ela se estende aos alunos de EJA como um todo. Por 

exemplo na  EJA-quebra-cabeça o aluno vai ao CEJA não para oferecer algo de si, mas 

porque lhe falta algo.  
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Quando voltarmos nossa atenção para a EJA-diário com cadeado e chaves 

veremos que o aluno vai para a escola para buscar algo que não parece pertencer ao 

domínio público, que é o conhecimento, uma vez que aqui é segredo. Daí porque ao 

chegar lá, vai para abrir as portas do conhecimento. Na posição de receptor, o aluno-

árvore tem a sua base porque recebe uma formação física e também da alma. Recebe 

nutrientes do ensino, do estudo e do aprendizado. Com a experiência, tais saberes se 

direcionam para os vários campos de conhecimento.   

 A EJA-caleidoscópio é aquela que proporciona ao aluno ver a beleza e a 

mudança do conhecimento. Em contato com o conhecimento, os estudantes mudam. Se 

em um determinado momento, eles se comportam como receptores, nos deparamos com 

o aluno-devorador de conhecimentos, que é uma pessoa que se afastou da escola. Ao 

retomar seus estudos, começa a sentir um desejo ardente de conhecimento. Passa então 

a devorar livros, dicionários e enciclopédias, jornais e revistas. Ao assumir essa postura, 

é tomado por uma vontade tão intensa que, vorazmente, a cada dia, quer aprender mais e 

mais. Torna-se dessa maneira um ser insaciável por conhecimento e muito egoísta, pois 

tudo que adquire é apenas para si.  Contudo, recupera a noção de partilha quando escuta 

a voz do professor, orientando-o nesta direção. É dessa maneira que consegue alcançar 

seus objetivos: ser um cidadão competente e inserido na sociedade.  

Oficialmente diz-se que “a EJA é uma promessa de qualificação para todos, 

inclusive para os idosos que têm muito a ensinar para as novas gerações”. Na EJA 

labirinto, os professores acreditam que no presente, mesmo não tendo concluído o 

ensino, os alunos de EJA já têm algo para ensinar, uma vez que nela, os educadores já 

aprendem com as experiências que os alunos trazem.  

Na pele de alunos-besouros cascudos, os estudantes chegam ao CEJA ricos de 

aprendizagem, entretanto, não demonstram sensibilidade para aplicarem seus saberes.  

Os alunos são bonequinhos de cores diferentes porque ao se fazer uma 

discussão com os diferentes sujeitos (adolescente, pai, mãe, senhor de 60 anos) que 

freqüentam o CEJA, o debate se torna riquíssimo devido ao potencial que o aluno 

possui, uma vez que quando chegam à escola já vem com uma bagagem muito grande 

de conhecimento. Talvez isso se dê porque neste espaço se valorize as contribuições 

trazidas por cada um, não se fazendo distinção de raça, cor ou idade. Os alunos-

bolinhas coloridas possuem uma individualidade. Embora esta palavra nos conduza a 

uma unidade totalitária, que é o indivíduo, notamos que cada um é diferente, pois é 

dotado de peculiaridades. Mesmo os alunos sendo também nomeados de alunos-



234 
 

 
 

bolinhas coloridas outra faceta deles se revela. Nela, cada estudante aparece com seu 

conhecimento e também com sua visão de mundo. Já a personalidade de cada aluno 

também é colorida porque dá para ver que cada um tem seu jeito e sua maneira de ser. 

Sendo bolinhas coloridas, cada aluno possui uma cabeça e pensa de uma forma 

diferente.  Eles são também bolinhas abertas porque mostram abertura para falar de 

suas vidas para os professores 

Ao mexer o caleidoscópio, surge a EJA-máscara. Ela remete ao sentido do 

paladar porque tem um gosto diferente, sabor de ser humano. Ela nos mostra que, 

mesmo a máscara sendo um objeto único, ao colocarmos em nosso rosto, revela a 

multiplicidade de faces existentes na EJA. Embora todos os alunos do CEJA possuam 

olhos, nariz, boca, tais partes do corpo são diferentes porque são de diversos formatos. 

Expressa então a semelhança e a diferença de cada um dos estudantes, ou melhor, dos 

seres humanos que transitam o CEJA. A EJA-mandala lembra que no CEJA, se recebe 

de tudo, ou seja, todo tipo de aluno. Lá encontramos: a sofisticação de um, a 

simplicidade do outro, enfim as mil e uma faces dos alunos. Quando vêm àquela escola, 

eles trazem a diversidade cultural, a diversidade de saberes e de experiências. 

È um grande engano pensar que o ensino na EJA-caleidoscópio é sempre a 

mesma coisa. Nela todo dia, os professores recebem alunos diferentes. Além disso, no 

CEJA, que é o lugar onde ela se realiza, o ensino é semipresencial, ou seja, não 

convivem o ano inteiro com a mesma turma. Em suma, o professor nunca fica num 

mesmo grupo, sendo assim os estudantes que ensina nunca são os mesmos. Desta 

maneira não tem um cotidiano comum ao de qualquer escola. É outro movimento. 

 Oficialmente a EJA é uma forma das pessoas recuperarem o tempo que 

perderam sem estudar. A EJA-dominó também tem um objetivo semelhante a este, no 

entanto, para atingirem tal fim, os alunos travam uma disputa. Mas ela é diferente 

porque não é para vencer outrem e sim recuperar o saber que perderam. Ao ganhar este 

jogo, o aluno ganha experiência e vida nova.    

Os alunos-senhoras de idade são àqueles que têm tudo a ver com transformação.  

Há também os alunos-linha de crochê, que são àqueles que retornam ao CEJA 

para recomeçar. 

 E se a gente pudesse pensar a EJA, desfazendo da idéia do tempo perdido?  

Nesse caso, ao invés de atraso, a EJA é transgressão, pois se se estabeleceu uma idade 

para cursar determinadas séries e graus de ensino, ela rompe com essa idéia. Já os 

alunos de EJA são àqueles que não estão na faixa etária adequada para determinada 
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série (DCN 2000, p21), mas na EJA-transgressão eles são transgressores por não 

seguirem a regra instituída. 

 Na EJA também é lugar comum retratar os alunos como pessoas suscetíveis à 

auto baixo-estima. Nessa situação, tornam-se os alunos-filhos da mãe canibal, pois 

chegam à EJA tristes, desanimados, com sua auto-estima baixa, necessitando de apoio, 

incentivo por parte de todos que fazem a EJA. 

 É bem verdade que na EJA-labirinto, os educandos apresentam determinadas 

dificuldades, como é o caso da locomoção até à escola, principalmente devido à falta de 

tempo e dinheiro. Nesse caso, se mostram aluno-cachorro pensativo, uma vez que 

ficam refletindo se vão ou não para a EJA.  Mesmo quando as dificuldades tendem a 

paralisá-los, na EJA-mandala dá-se um “jeitinho” de superá-las. 

 Além dos esforços próprios, o aluno-ratinho pode contar com os professores 

para lhe dar um empurrãozinho, ajudando assim sua vida. Mas a decisão de ir ou não 

para EJA é dos estudantes. Se porventura, optarem pelo prosseguimento dos estudos, os 

educadores se sentirão muito felizes por terem atingido seus objetivos.  

 

EJA E OS PROFESSORES 

Na EJA, há professores-bolinhas abertas porque têm tempo de conversar até 

duas horas ininterruptas com os alunos. Há também a educadora-ponte. Nessa função, 

tal profissional se sente uma ponte ligando ao mundo do conhecimento. Este tipo de 

educador recebe em primeiro lugar os alunos. Nesta posição, procura adotar uma 

postura de cuidado perante aos alunos, a fim de não ser mais uma “porta fechada” em 

suas vidas. 

Já na EJA-labirinto o professor pode enfrentar dificuldades na escola onde 

ensina. Ao contrário do que costumamos ouvir, não dizem respeito à interferência dos 

outros em seu caminho, nem às de questões de infra-estrutura. Aqui elas têm uma 

conotação auto-analítica, pois têm a ver com as limitações que a educadora reconhece 

ter para enxergar as suas descobertas e o aprendizado do que vem pela frente.  

Na EJA o professor-pai/ avô acolhe os alunos que lá chegam. Ele também dá 

carinho e incentivo para eles. Há também o professor- marido da canibal, que é um 

cooperador. Os professores-regadores são parte muito importante porque têm a função 

de proteger os alunos. Já o professor-espelho é uma espécie de modelo para os 

estudantes. Ao transmitir coisas boas, eles passam a se enxergar nele. Mas os 
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professores-escada, que aqueles que são usados pelos alunos para conseguirem atingir 

seus objetivos no CEJA.  
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CAPÍTULO VIII 

ANÁLISE FILOSÓFICA 

 

Cá estou eu aqui de novo sentada em minha cadeira, em frente ao computador 

para iniciar mais um texto desta tese. Apesar do cansaço que sinto, desta vez estou mais 

animada porque já tenho algum material escrito que acredito irá me ajudar nessa 

construção e também porque a conclusão desse trabalho já está mais próxima.   

Para mim o surpreendente desse material foi que ele foi construído a partir de 

análises do meu tema de pesquisa e da sua relação com as teorizações do filósofo 

francês Michel Foucault. Você deve estar se perguntando agora o que há de 

surpreendente nisso? Eu explico. É que iniciei meu doutorado mais voltada para os 

referenciais teóricos da Análise Institucional e Esquizoanálise e, embora não os tenha 

abandonado neste trabalho, não tinha a intenção de tomar as teorias foucaultianas para 

relacioná-las aos dados dessa pesquisa. Mas ao longo desta, elas começaram a 

atravessar o meu percurso. Num primeiro momento, isto se deu de uma forma que me 

fazia visualizar as relações de poder mais como efeitos do que enquanto processos 

produtores de realidade. Depois percebi o quanto o pensamento foucaultiano me traria 

elementos para realizar diferentes análises. 

Durante o curso de doutorado, fiz algumas disciplinas que me ajudaram a ler as 

obras de Foucault por outro ângulo. Ao entrar em contato com obras, tais como: vigiar e 

punir, A história da sexualidade 3(1988), A verdade e as formas jurídicas (1984) e a 

Arqueologia do saber (1987), outras leituras foram emergindo em meu pensamento. Fui 

percebendo que as análises de Foucault se fundam naquilo que chama ética da invenção, 

ou melhor, vi que o referido filósofo trata do como e porque determinadas formas de 

pensar aparecem entre nós. Diante disso, imaginei que o pensamento foucaultiano me 

daria elementos para saber como e porque a EJA surgiu e como sua história se relaciona 

com os confetos desta pesquisa.  

A idéia de fazer uma arque-genealogia33 da EJA se deu porque necessitava 

entender como a EJA incorporou ao seu campo de conhecimento o paradigma do 

diagnóstico-prescrição.  

 

 

                                                
33 Método foucaultiano que tem por objetivo pesquisar como e por que as coisas surgiram entre nós. 
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Entre a história da EJA e os confetos 

Nota-se que com a promulgação da constituição de 1988, a EJA passou por 

mudanças, as quais contribuíram para melhorar a sua situação perante o nosso sistema 

educacional. Mas até isto acontecer, teve que encarar muitas batalhas para conquistar 

algumas garantias legais que fizeram com que os adolescentes e adultos que não 

conseguiram completar e/ou iniciar seus estudos na idade estabelecida tivessem 

assegurados seus direitos de acesso ao ensino. Como exemplo representativo disso, 

pode-se citar a colocação da EJA no texto da lei das diretrizes e bases- LDB (1996) 

como modalidade educativa pertencente ao ensino básico. Isto possibilitou considerá-la 

na perspectiva do direito e não mais como uma prática de ensino de caráter meramente 

suplementar. Tal medida obrigou o governo brasileiro a tratar os direitos de acesso à 

educação das milhares de pessoas jovens e adultos pertencentes à EJA na mesma 

medida que os dos outros estudantes.  

Mas isso só se tornou possível graças a um precedente aberto pelo artigo 208, 

inciso primeiro, da constituição federal, o qual declara que “o dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de: I. ensino fundamental obrigatório e 

gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria”. Se na visão 

oficial não ter estudado na idade estabelecida significa atraso na EJA. Daí a necessidade 

de recuperar o tempo perdido para um dos co-pesquisadores, a EJA é uma 

transgressão “porque a gente estabeleceu que tem a idade de estudar até tantos anos 

pra fazer o primeiro grau, e a EJA é uma transgressão[...], em termos de você tentar 

fazer aquilo que você devia ter feito e num fez.” 

Contudo, foi a introdução daquele artigo no texto constitucional que permitiu 

que a nova LDB, promulgada em 1996, modificasse a denominação que caracterizava a 

EJA. A partir desta data, ela deixou de ser vista apenas como ensino supletivo, que quer 

dizer àquela que tem caráter suplementar, para ser chamada de EJA. Dessa forma,  

“(...) a lei incorporou a mudança conceitual de EJA que se dava desde o final dos 
anos 80. A mudança de “ensino supletivo” para “educação de jovens e adultos” não 
é uma mera atualização vocabular. Houve um alargamento do conceito ao mudar a 
expressão de ensino para educação. Enquanto, o termo “ensino” se restringe à mera 
instrução, o termo “educação” é mais amplo, compreendendo os diversos processos 
de formação (SOARES, p.12, 2002). 

 

Essas conquistas levaram a EJA a se utilizar cada vez mais das ferramentas 

conceituais que compõem o discurso jurídico. Nesse contexto, a categoria direito foi 

incorporada ao seu campo de conhecimento, tornando bastante estreita a sua relação 
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com a educação de jovens e adultos. Se por um lado, isso possibilitou avanços no 

campo da legalidade, por outro lado, acabou tornando-a muito prescritiva, fazendo-a se 

posicionar muito mais em nome de um ideal a ser atingido do que a partir das suas 

práticas e sujeitos concretos. Tal tendência fica evidenciada nas produções (escritas e 

faladas) dessa área. Vejamos o que diz a declaração de Hamburgo sobre Educação de 

Adultos34 

O reconhecimento do “Direito à Educação” e do “Direito de aprender por toda vida” é, 
mais do que nunca, uma necessidade: é o direito de ler e de escrever; de questionar e de 
analisar, de ter acesso a recursos e de desenvolver e praticar habilidades individuais e 
coletivas. (Declaração de Hamburgo). 
 

  Ao instituírem o sujeito da diferença, os confetos alunos bolinhas coloridas e 

EJA-mandala provocam então um deslocamento do sujeito de direitos. 

 
“Eu pensei assim os nossos alunos sendo essas bolinhas coloridas, cada um 
diferente com sua individualidade. E expressei isso aqui nessas espirais, as 
bolinhas em dinâmica, cada um com as suas características e as suas 
peculiaridades.” 

 

“eu comparei [a EJA] à mandala, porque aqui [no CEJA] você recebe de 
tudo, assim a sofisticação de um, a simplicidade do outro, sabe, as mil e 
uma caras dos alunos que aparecem aqui, a diversidade cultural, a 
diversidade de saberes, a diversidade de experiências”. 

 

  Mas isso não significa que ao enfatizarem tal aspecto, os co-pesquisadores 

negaram a importância dos direitos adquiridos pelos sujeitos da EJA, apenas querem 

mostrar que a diferença também é um traço marcante na EJA e que por vezes, fica 

negligenciada. Os confetos EJA-caleidoscópio e EJA-Máscara também demarcam 

essa mudança de foco. 

   

“apesar de, às vezes, ser muito massificado por as pessoas que tão de fora, de que 
muitas vezes chega: ‘é mesma coisa, num se trabalha’. Num é não. Essa 
complexidade de tanta gente diferente, de cada dia a gente receber um aluno 
diferente. E não ter aquele lance de ta numa sala convivendo com aquele mesmo 
grupo, sempre você ta vivendo com a alguém, com alguém novo, encontrando, 
recebendo um aluno novo, num fica naquele grupo especificamente, me fez pegar o 
caleidoscópio, porque eu reportei foi isso: a questão da mudança que a gente vê 
aqui. E é esse movimento realmente do CEJA”.  
  

                                                
34 Um dos documentos produzidos num dos encontros de Educação de Jovens e adultos. 
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“Ela [máscara] me reporta a um gosto. Gosto de um ser humano, de pessoas, 
vários olhos, ela não tem aqui, ela na tem a cor dor olhos, mas aqui no CEJA 
nossos alunos têm vários olhos, vários formatos, seres humanos de rostos 
diferentes que nos procuram, cada um é diferente, é a diferença e a semelhança do 
ser humano. Todos têm olhos, nariz, boca são gente.E cada um[aluno] tem suas 
individualidades. E eu pensei quando eu peguei foi em rosto, gente, ser humano e 
quando ela está faltando isso aqui, eu acho que é preenchido com todo mundo, ta. 
Ela num é única, ela é de todo mundo. Eu posso botar o meu, [põe a máscara] 
você vê o meu.  A Jô pode botar o dela, e a gente vê os olhos da Jô. Cada um é um 
rosto. E é isso. Nós convivemos com pessoas. Então ela simboliza pra mim as 
pessoas, seres humanos.” 
 

Analisando documentos pertencentes ao domínio da historiografia da Educação 

de Jovens e adultos, percebi que nem sempre o discurso jurídico predominou na EJA. 

Ao tomar tais materiais em minhas mãos, notei que o surgimento da EJA é resultado do 

entrecruzamento de vários discursos, dentre os quais, destaco aqui três. 

Mantendo-nos no restrito espaço das coisas escritas, notamos a força enunciativa 
advindas de lugares diversos: da política, marcada pelo signo do poder; da jurídica, 
regida pelo imperativo das normas; e da educacional, centrada na formação intencional, 
deliberada e sistemática da subjetividade e do governo do indivíduo (CARLOS, p.03, 
2006). 
 
No entanto, dentre estas três modalidades discursivas, o discurso político-

republicano prevaleceu sobre os outros. “Desse predomínio adveio, por exemplo, a 

tematização da educação como um bem público, como um direito inalienável, como um 

critério de exercício de cidadania, como uma força edificante do desenvolvimento do 

cidadão e do país, enfim como um problema nacional” (CARLOS, p.03, 2006). 

Além disso, percebi que ao surgir, a EJA assumiu o analfabetismo como tema 

pertencente ao seu campo de conhecimento.  Desde os anos 20, o analfabetismo já havia 

se tornado um problema para a sociedade brasileira. Tanto que ao se criar a EJA, 

recorreu-se aos dados estatísticos do censo de 1940, onde se constatava a existência de 

55% de analfabetos entre a população de 15 anos ou mais (BEISEGEL, 2003). Talvez 

por isso, mesmo que a constituição de 1988 tenha colocado a EJA como uma 

modalidade de educação pertencente ao ensino básico, ainda nos dias de hoje, é comum 

associá-la apenas à alfabetização de adultos. 

Para além da preocupação com os estudos deste público, o que se percebeu é que 

mais da metade da população nessa faixa etária estava fora do controle do modo de 

subjetivação dominante, processo que fazia parte de um projeto da modernidade, o qual 

visava à produção de determinados tipos de sujeito, cujos pensamentos e ações 

estivessem condizentes com os valores que se desejava instituir. Dessa forma: 
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“A educação de adultos compartilhava a responsabilidade de formar o tipo de 
subjetividade necessária à ordem vigente: uma ordem alicerçada no regime 
democrático e civilizado, uma ordem imbuída do paradigma desenvolvimentista 
nacionalista. Ao entrelaçar analfabetismo e democracia, educação e 
desenvolvimento nacional, o discurso político republicano conferiu visibilidade a 
múltiplas posições de sujeitos, indiscutivelmente necessárias à sociabilidade dos 
países modernos e em processo de modernização: tornara-se imprescindível o 
cidadão, o letrado, o trabalhador qualificado e o indivíduo portador de consciência 
e atitude cívica.” (CARLOS, p.13, 2006). 

 

Acreditava-se que a formação dessa nova subjetividade seria a saída para 

resolução de diversos problemas que envolviam esse segmento da população, uma vez 

que grande parte dos adultos não alfabetizados não possuía uma instância que exercesse 

um controle sobre eles, já que vivia de forma marginalizada e dispersa na imensidão do 

Brasil. Desse modo, acabava por representar um perigo à ordem estabelecida e um 

problema para as autoridades do país.   

Como quer que seja, o quadro geral é desolador. De toda a população produtiva do 
país, metade está impossibilitada de eficiente participação na vida de trabalho e na 
vida cívica, por lhe faltarem mesmo os mais rudimentos da cultura. E isso explica 
muitos de nossos problemas sociais. Para que possamos organizar a vida do País, 
em base democráticas, será preciso dar ao povo saúde e educação, condições de 
vida que aliás só podem existir conjugadas. E não bastará o trabalho com as 
crianças em idade escolar, que só produzirá resultado no futuro. Será preciso tentar 
a recuperação de grande massa da população ainda desprovida de instrução. 
(MARIANI, 1947, p.64 e 65). 

 

É bem verdade que desde o final do século XIX, já havia entre nós vários cursos 

destinados ao público-alvo da Educação de adultos que funcionavam com uma série de 

denominações: escola noturna, alfabetização, ensino primário supletivo, ensino 

profissional, instrução primária das praças, educação de adolescentes e adultos 

analfabetos. Contudo, não existia uma área de ensino que unificasse todas elas e, ao 

mesmo tempo, a diferenciasse da educação dispensada às crianças, ou seja, faltava 

delimitá-la para, como diz Foucault, controlar melhor o que se passava no meio da 

população adulta.  

Segundo Carlos,  

a educação de adultos passou, de fato, a ser concebida enquanto tal a partir do 
momento que se produziu um deslocamento do foco da criança para o adulto. Foi 
precisamente esse deslocamento ou desvinculação que propiciou o encontro entre 
educação de adultos e adultos, portanto sua caracterização enquanto modalidade 
educativa específica e distinta da infantil. (CARLOS, p12, 2006). 

 

A focalização na educação da população adulta fez inclusive o teor da discussão 

travada no meio da EJA direcionar seus estudos para áreas diferentes. Por exemplo, ao 
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invés de se recorrer às referências do domínio da psicologia, mais especificamente às 

fases de desenvolvimento da criança, como era de costume, tratou-se de abordar o 

assunto no âmbito da sociologia, centrando suas análises na categoria “desajustamento 

social”. Passou-se a compreender que os problemas educacionais do indivíduo adulto 

eram diferentes das de uma criança e, sobretudo, percebeu-se que para lidar com os 

adultos seria necessário fabricar outros dispositivos de controle. 

 Para isso, ao criar a Educação de Adultos em 1947, o Ministério da Educação e 

Saúde fabricou uma série de tecnologias de poder que visavam introduzir suas 

concepções e visões de mundo entre a população adulta. Bem mais que alfabetizar 

intencionava intervir junto a esta para produzir novas maneiras de sentir e pensar. Daí 

porque se dizia que: 

a campanha há de procurar ser de “educação”, nos melhores moldes democráticos, 
e não só de mera alfabetização. Onde for, desde logo possível, tratar-se-à de criar 
“centros de comunidade”, nos quais os grupos de populações, agora como que 
marginais, se ponham em maior contato com a cultura, por intermédio do rádio, do 
cinema e de coleções de livros e jornais (INEP, p.66, 1947)  
 

 Além disso, o Ministério da Educação e Saúde preparou um material didático, 

dirigido especificamente ao público da Educação de Adultos, denominado “Primeiro 

Guia de Leitura”. Junto com esse Guia, o educador recebia a seguinte orientação: “com 

os vossos alunos, não deveis usar do nome de “cartilha”, e sim, sempre, da expressão 

“Guia de leitura”. Cartilha é tipicamente infantil. Guia de leitura soará melhor ao ouvido 

do adulto analfabeto” (INEP, p.76, 1947). 

Apesar de dizer que o educador tinha liberdade de adaptar a alfabetização de 

adultos à sua didática, a maneira de como usá-la já vinha pré-definida, inclusive o 

método de alfabetização era baseado no sistema de Laubach,35 combinado com o da 

silabação. Isso acabava tornando o Guia um material didático imprescindível na 

aprendizagem dos alunos, deixando entrever que ele era o instrumento de conhecimento 

por excelência, já que orientava os professores para “falar das vantagens da leitura”, 

dizendo que “todos os segredos da vida estão escritos nos livros”(INEP, 1947, p.79) 

                                                
35 O Método Laubach de alfabetização de adultos foi criado pelo missionário protestante norte-americano 
Frank Charles Laubach (1884-1970). Em 1915, com o auxílio de um educador filipino, Laubach adaptou 
o alfabeto inglês ao dialeto mouro. Em seguida adaptou um antigo método de ensino norte-americano, de 
reconhecimento das palavras escritas por meio de retratos de objetos familiares do dia-a-dia da vida do 
aluno, para ensinar a leitura da nova língua escrita aos filipinos. A letra inicial do nome do objeto recebia 
uma ênfase especial, de modo que aluno passava a reconhecê-la em outras situações, passando então a 
juntar as letras e a formar palavras. 
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O confeto EJA-livro do pentelho traz uma visão bem diferente.  Pois aí, o livro 

não é um instrumento onde está depositado o conteúdo fundamental e sim um 

devorador- faca de dois gumes, uma vez que “devora tudo que atravessa e transforma 

as coisas que engole.”   

Com a criação da EJA como área de ensino destinada a adultos, inaugurou-se 

também um formato para ela acontecer. Foi nesse contexto que sugiram as campanhas 

educativas. Na prática, elas foram um modo aligeirado e massivo que o Ministério da 

Educação e Saúde encontrou para alfabetizar um maior contingente possível de adultos 

a um baixo custo, já que contava com mão de obra voluntária e aproveitamento da rede 

escolar existente.  Mas na perspectiva de Lourenço Filho, ela foi concebida: 

Como movimento pedagógico, a atual campanha de Educação de Adultos representa o 
mais amplo movimento educacional já tentado entre nós; representa igualmente, pelo 
âmbito geográfico sobre que se exerce, a maior tentativa de educação de adultos, 
ensaiada de uma só vez, em qualquer parte do mundo. Ainda no exercício de 1945, 
todas classes de ensino supletivo, entre nós, não possuíam mais de cem mil alunos; o 
contingente de adolescentes e adultos, agora chamados ao ensino, é cinco vezes superior 
a esse. Movimentos de educação de adultos realizados em outros países, não têm 
abrangido, de uma só vez, área igual a do território nacional (FILHO; 1947:09-INEP) 
 

Primeiro surgiu a Campanha de Educação de adolescentes e adultos.  

A CEAA nasceu da regulamentação do FNEP e seu lançamento se fez em meio ao 
desejo de atender os apelos da Unesco em favor da educação popular. No plano interno, 
ela acenava com a possibilidade de preparar mão de obra alfabetizada nas cidades, de 
penetrar no campo e de integrar os imigrantes e seus descendentes nos Estados do Sul, 
além de se constituir num instrumento para melhorar a situação a situação do Brasil nas 
estatísticas mundiais de analfabetismo. (PAIVA, p.206, 2003).   
 
Posteriormente foram lançadas as campanhas de 1952 (Campanha Nacional de 

Educação Rural), de 1958 (Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo), de 

1961 (Campanha de Pé no Chão também se aprende a ler e o Movimento de Educação 

de Base) e de 1964 (Programa Nacional de Alfabetização, com a utilização do método 

Paulo Freire). Vale dizer que a execução dessas campanhas, bem como os programas e 

projetos que viriam a surgir mais tarde contaram com a participação de muitos dos 

membros de setores médios da sociedade brasileira. Muitos desses sujeitos pertenciam a 

partidos políticos, universidades, igreja e/ou eram técnicos do governo. Não é de se 

surpreender que o envolvimento de tais sujeitos nesses processos tenha acabado por 

interferir nos rumos da Educação Popular em geral e da EJA em particular, como 

veremos mais adiante. 
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Depois de um período de existência, a CEAA e da CNER fracassaram. No ano 

de 1958, lançou-se a campanha Nacional de Erradicação do analfabetismo, a qual 

funcionou como uma espécie de divisor de águas em relação às iniciativas de Educação 

de Adultos anteriores porque:  

ela surgiu justamente no momento em que se iniciava no país uma nova etapa da 
educação de adultos: reconhecia-se amplamente a ineficiência das campanhas lançadas 
há alguns anos depois do DNE, mobiliza-se os educadores em busca de novas soluções 
para o problema, criava-se no CBPE um setor destinado ao estudo dos problemas de 
educação e ciências sociais, firmava-se a necessidade de estudos experimentais que 
oferecessem métodos de atuação pedagógica de rentabilidade assegurada para evitar 
novos fracassos educativos (PAIVA, p.242, 2003). 
 

Além dessas campanhas, na década de 60, surgiram também os Centros 

Populares de Cultura e o Movimento de Cultura Popular. Apesar de se constituírem 

numa alternativa às campanhas, estas iniciativas acabaram tendo certo ritmo de 

campanhas, tanto pela mobilização massiva que faziam junto ao povo, quanto pelo 

caráter de urgência e também pelo teor experimental que tiveram. Da mesma forma que 

as campanhas intencionavam produzir uma subjetividade que ajudasse a formar 

determinados sujeitos necessários aos valores que se desejava instituir. Entretanto, o que 

se pretendia criar agora, não eram apenas o letrado, o profissionalizado, o integrado e 

sim o engajado, participativo, desalienado culturalmente, crítico da realidade que o 

cerca, consciente política e socialmente, nacionalista e antiimperialista.  

É pertinente lembrar que para garantir sua eficiência e eficácia as relações de 

poder fabricam formas de controle que as permitem atuar sem o uso da força e com o 

consentimento dos sujeitos. Porém isso não quer dizer que povo ficou apenas como 

mero espectador e/ou a mercê das investidas dos modos de subjetivação dominantes, 

pois como diz o filósofo francês, Deleuze (1998) “alguma coisa sempre escapa”. Tanto 

que as camadas populares viram nesse momento político uma oportunidade para 

conquistar direitos há muito tempo negados, como é o caso do direito à educação. 

 Mas não dá para negar que a Educação de Adultos se ampliou e adquiriu novas 

feições neste período, já que passou a beber das experiências de Educação Popular que 

emergiam em tal momento. Dos quadros universitários foram criados os Centros de 

Cultura Popular da UNE, os quais procuraram atuar junto aos setores populares fazendo 

uso da arte engajada, principalmente da música e do teatro popular.  

Nesse período, surgiu também o Movimento de Cultura Popular. Segundo Paiva, 

esse movimento, 
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“(...) nasceu da iniciativa de estudantes universitários, artistas e intelectuais 
pernambucanos que se aliaram ao esforço da prefeitura da capital no combate ao 
analfabetismo e elevação do nível cultural do povo, buscando também aproximar a 
juventude e a intelectualidade do povo, sobre a influência de idéias socialistas e cristãs. 
(PAIVA, p.264, 2003). 

   

Tal movimento tinha como objetivos aliar a prática educativa à cultura e artes do 

povo, criando condições para que este pudesse, ao mesmo tempo, produzir e usufruir 

dos bens culturais. Para concretizar este projeto foi criada uma série de atividades: aulas 

de alfabetização através do rádio no período noturno e de educação de base, as quais 

eram realizadas nos dias úteis. Já nos finais de semana eram transmitidas músicas, 

apresentações teatrais e até mesmo novelas gravadas pelo pessoal do MCP. Os 

momentos de lazer do povo também foram usados para produzir uma subjetividade 

consoante com as idéias que se desejava difundir. Para tanto chegaram a construir 

parques, centros e núcleos de cultura, os quais, ao mesmo tempo em que propiciavam 

lazer e entretenimento à população dos bairros, favoreciam aos membros do movimento 

levar o povo a discutir os problemas de suas respectivas comunidades.  

Apesar de não deixarem de se constituir como uma forma de controle do tempo 

do povo, isso foi criando novas formas dos educandos/povo se posicionarem perante sua 

realidade. 

Inclusive foi a partir da experiência do MCP que o educador brasileiro, Paulo 

Freire, criou um método de ensino que aliou o ensino das letras a uma estratégia de 

produção de criticidade dos educandos que denominou conscientização. De acordo com 

Freire, a conscientização propiciaria às pessoas adultas que não sabiam ler e escrever, a 

aprender decifrar os códigos lingüísticos da língua portuguesa e efetuar uma leitura 

crítica das estruturas do sistema capitalista que acreditava contribuir para mantê-las na 

condição de oprimidas. Neste percurso, o caminho escolhido por este educador e sua 

equipe, foi conceber as tarefas de ensinar a palavra escrita e a leitura de mundo de 

forma articulada. Enquanto o ensino da palavra possibilitava aos estudantes 

decodificarem a língua portuguesa, a leitura de mundo servia para desenvolver a visão 

crítica para que se percebessem produtores de cultura. Para concretizar essas idéias, eles 

usaram os círculos de cultura.36 

                                                
36 Os círculos de cultura foram dispositivos criados pelo educador Paulo Freire e sua equipe em Recife-
Pernambuco, no início dos anos 60, para promover discussões com o povo acerca da cultura popular. Eles 
receberam essa denominação porque os participantes efetuavam estes debates sentados em círculo. No 
círculo, os saberes dos intelectuais e do povo eram considerados na mesma medida.  
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A EJA foi fortemente influenciada pelo ideário freireano, notadamente pela 

conscientização. Ao incorporar tal noção aos seus princípios pedagógicos, esta 

modalidade educativa norteou grande parte do seu fazer educativo no sentido de levar 

os educandos à aquisição da dita conscientização. Para muitos que atuavam na EJA e/ou 

se sensibilizavam com as questões relacionadas a este campo, isso significava oferecer 

sua parcela de contribuição para transformar a sociedade capitalista, marcada pela 

dominação e opressão, numa sociedade onde tais características desapareceriam. Sabe-

se que ao proporem esse caminho, tinham o socialismo real como um modelo ideal de 

sociedade a ser atingido.  

Mas se por um lado, a conscientização foi usada para realizar esse despertar 

crítico junto ao povo, por outro lado, ela acabou gerando um paradoxo, pois, com o 

tempo:   

(...), prevaleceu a idéia, no interior das práticas populares, de que os grupos 
populares não podem conquistar a sua consciência operando sobre si mesmo. Não 
existiria um processo espontâneo de aquisição de consciência. Existiria, na verdade, 
a necessidade de uma educação política que facilitasse a assimilação de 
informações exteriores ao grupo popular. O “entender” foi reduzido à apropriação 
de uma lógica vinda “de fora”, pré-concebida, alheia ao saber popular 
GONSALVES, p.04, 2000). 

 
A EJA-vazio se diferenciaria da conscientização porque não atrela o ato de 

conhecer a esse algo vindo de fora que o educando precisa se apropriar para ser visto 

como um ser que conhece, uma vez que nela, “cada um, de acordo com seu universo 

pessoal, estaria propenso a desenvolver seu eu e seu conhecimento.” 

Em 1961, foi criada em Natal, a campanha “De pé no chão também se aprende a 

ler”. Essa experiência foi implantada pelo prefeito dessa cidade, o qual havia prometido 

aos comitês dos bairros que se eleito, levaria em consideração as sugestões da 

comunidade em sua administração. Ao ganhar a eleição, tais comitês elegeram o 

analfabetismo como problema prioritário. Para atender a promessa feita durante a 

campanha eleitoral, a prefeitura resolveu aproveitar a capacidade ociosa das 

comunidades, utilizando salas que eram cedidas ao município, sem que este tivesse que 

arcar com as despesas para ocupar tais prédios. Contudo, este sistema fracassou, 

fazendo com que se buscasse outra alternativa. Foi então que um dos comitês dos 

bairros de Natal sugeriu a criação de acampamentos cobertos de palha e chão batido, 

modelo de escola que se assemelhava às casas dos alunos. Além das salas de aula, 

contavam com espaço de lazer e preparação de merenda. Nesses locais funcionavam 

salas de ensino primário pela manhã e à noite classes para adultos. Havia também 
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cursos profissionalizantes e bibliotecas volantes de uso dos professores e alunos. A 

campanha também procurou se envolver na promoção, divulgação e revitalização do 

folclore local, ajudando inclusive a construir nos bairros uma forma de teatro, 

denominado “teatrinho do povo”, bem como organizando praças de cultura e galeria de 

arte. 

No clima das experiências de Educação Popular dos anos 60, em 1961 surgiu o 

Movimento de Educação de Base. O MEB nasceu ligado à CNBB, tendo seu 

financiamento garantido pelo governo da União. Caracterizado como um movimento de 

cultura popular, pretendia oferecer alfabetização e educação de base às comunidades 

rurais de diversos municípios brasileiros. Com tais propósitos, seus promotores 

iniciaram nas várias comunidades o desafio de implantar sistemas de educação que 

funcionavam através de escolas radiofônicas. De acordo com a equipe técnica que 

participou da idealização, implantação e acompanhamento dos trabalhos do MEB, esse 

sistema funcionava da seguinte maneira: uma equipe de técnicos se deslocava para uma 

comunidade localizada na zona rural, chegando lá se apresentava, levava um rádio e 

procurava identificar na comunidade alguém que exercesse a função de monitor. “Em 

geral era quem tinha uma maior disponibilidade, um pouquinho de liderança, um 

pouquinho de leitura. Na maioria das vezes, o monitor era semi-alfabetizado.” (COSTA 

e autores; 1988, p.61). Uma das técnicas que participou deste processo disse que, no 

início, a interferência da Igreja na indicação dos monitores era maior, mas depois a da 

comunidade passou a ser determinante.    

 Mas para Bezerra, “parece-nos que a história da educação popular dessa época 

está muito mais ligada às tentativas de afirmação política das camadas médias da 

sociedade do que à luta pela conquista de um espaço político maior pelos setores 

populares” (BEZERRA, p.22, 1988).  Apesar disso, não podemos negar que muitos 

técnicos realizaram um esforço de construir um diálogo mais próximo com os 

movimentos populares. Ao se envolverem na sua luta, muitos daqueles setores 

acabaram mudando de perspectiva. Não se sabe ao certo porque isso aconteceu. Talvez 

porque ao ingressarem no meio popular, passaram a se identificar com a luta delas, o 

que os levou a se relacionar com eles de uma maneira diferente da que praticavam até 

então.  

Para um dos confetos produzidos nesta investigação, a EJA também é 

movimento. Diferentemente de muitos dos movimentos de Educação Popular e 

Educacão de Adultos dos anos 50, a EJA- moto-perceptor não tem como propósito 
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primordial alfabetizar, tampouco conscientizar os educados. O que ela deseja é criar 

novas linguagens devido à EJA ser composta de sujeitos, cujas experiências diferem 

umas das outras. Daí a necessidade de inventar formas diferenciadas de expressão para 

atender a multiplicidade de seus sujeitos, ou seja: 

“propulsionar novas descobertas e novas linguagens aos sujeitos que a 
compõem, já que eles carregam em si experiências múltiplas e complexas e por 
isso necessitam de novas formas diferenciadas de comunicação.” 
 
Com a perseguição à Educação Popular, após o golpe militar de 1964, a 

conotação política da EJA se modificou. Nesse período, muitas experiências oficiais 

passaram a ser norteadas por uma concepção de ensino estritamente tecnicista. Inclusive 

foi nesse período que o governo militar instituiu o MOBRAL, o qual se apropriou do 

método Paulo Freire de forma distorcida, já que não era usado para propagar a 

conscientização como instrumento de libertação e sim instituir uma espécie de 

participação controlada. Já os outros níveis de ensino, além de tecnicistas, passaram a 

ter um caráter suplementar, ou seja, algo que o Estado assumia, sem obrigação legal.  

Isso se tornou claro quando, em 1971, a LDB instituiu o ensino supletivo.  

Mas se no passado, determinadas concepções políticas exerceram um forte peso 

sobre a EJA, para dois co-pesquisadores que participaram dessa investigação, 

atualmente essa modalidade educativa se liga mais a outras visões políticas, as quais 

incluem idéias de diversidade e mesclagem.  A EJA-melhorando e a EJA-diversidade 

infinita refletem essa mudança, já que ambas expressam isso. A primeira nos informa 

que sendo “um lugar bonito, cheio de verde, de casas antigas, a EJA tem que ter o 

novo, porém preservando muito do que é antigo”. Já a segunda diz que esta modalidade 

educativa “é diversidade porque engloba: melhoria de vida, trabalho, conhecimentos 

diversos, sonhos, valorização, valores, procura, encontro com o saber. Enfim, um 

oceano, junção do todo.” 

Inclusive a montagem de uma instalação labiríntica durante essa pesquisa no 

Centro de Educação de Jovens e Adultos Gilmar Maia fez uma das educadoras se dar 

conta dessa diversidade que compõe a EJA-labirinto devido a variedade de atividades 

que já dispõem nessa escola. No seu entender, resta agora aos educadores se indagarem 

se estão estimulando seus alunos a usufruírem disso ou se estão focando suas 

intervenções apenas na avaliação. 

“A sensação quando a gente saiu pra ali [instalação labiríntica], é um mundo, o nosso 
mundo. Ele tem uma variedade de coisas e situações. Aí deu um questionamento: nós 
preparamos nosso aluno pra esse mundo? Será que tem como a gente parar pra não ver 
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só aquela coisa da avaliação? E a vida? Então, nós num tem a diversão, como eu 
brinquei com a Beth, tem o fazer, tem a alimentação, que apesar de está escondida, mas 
a gente explora, a gente trabalha pra ir buscar. E também tem o massacre, que na vida 
acontece isso também como tem aí”.  
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PALAVRAS FINAIS  
Fissuras abriram-se na minha pele, vi meu corpo sangrar! Cheguei perto da loucura! Tive 

medo!(Cigana) 

 

Finalmente é chegada a hora de concluir. O que dizer neste momento? Afinal, 

são tantos aprendizados e achados que fica difícil encontrar as palavras que expressem a 

riqueza desse percurso.   

Creio que é importante explicitar que no decorrer desses anos, construí novos 

corpos, os quais foram se tecendo e se desfazendo a cada começo e finalização de cada 

etapa deste trabalho. Estes corpos traziam consigo prazer, mas também muita dor. Dor 

de ansiedade para saber o que iria encontrar pela frente. Dor de medo dos momentos de 

vazio que tomaram conta de mim e de medo de enfrentar as multliplicidades intensivas 

que atravessam os dados dessa pesquisa.  

Por ter experimentado tantas peles diferentes no decorrer dessa investigação, tive 

de aprender a lidar com cada uma delas, procurando compreender o que me diziam, 

contudo, nem sempre compreendi suas formas de manifestação.  

Muitas vezes, senti-me como se estivesse num labirinto: quando imaginava ter 

encontrado um caminho para seguir, esbarrava numa porta sem saída ou em algum um 

abismo. Abismos pessoais que exigiram de mim muita tranqüilidade, quando o que 

reinava era a ansiedade incessante.    

  Em contínua desterritorialização, meu corpo experimentou diversas sensações. 

Algumas bastante desagradáveis, tais como: angústia, medo e cansaço. Para chegar até 

aqui fui além dos meus limites. Paguei um preço alto: meu corpo adoeceu. Doente, 

paralisei. Dei-me conta que para se fazer uma tese necessita-se também de território, um 

mínimo de chão firme para sentir a terra acariciando os nossos pés, nos dando sensação 

de segurança. Se não fosse assim, não estaria aqui agora concluindo este trabalho. 

Em meio a tudo isso, precisei buscar forças para me reerguer e, principalmente, 

aprender a lidar com o meu novo estado. Em primeiro lugar, foi necessário aprender a 

respirar fundo para aceitar a desorganização, bem como me organizar diante daquilo 

que sentia como caos. Mas isso não se deu de uma hora para outra. Levou tempo. E 

nessa caminhada, ele se revelou num dos meus maiores inimigos devido à 

incompatibilidade entre o meu tempo pessoal e o institucional.  

Nesse percurso, aprendi que sou excessivamente exigente comigo mesma, mais 

racional do que gostaria e que confio pouco em mim. Descobri que a fabricação de uma 
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tese pode ser ao mesmo tempo, fonte de doença e cura, entretanto, o caminho da cura 

revelou-se profundamente difícil de ser trilhado, repleto de terrenos movediços. Em 

alguns momentos, faltou-me o chão. Necessitei de ajudas profissionais. Recorri a 

terapias convencionais e alternativas. Finalmente, percebi que a feitura de um trabalho 

como este exige de nós “um pouco mais de paciência”, assim como entoa o cantor 

Lenine, uma vez que é tecido aos poucos. Não se dá de uma vez só, como se fosse 

psicografado (Loureiro; 1996). Mas era isto que algumas vezes desejei. 

Noutros momentos, como dizia meu pai, minhas fraquezas se fizeram força, 

possibilitando que prosseguisse e me orgulhasse com a criatividade e amadurecimento 

que desenvolvi durante esses anos, bem como com os resultados obtidos nesse trabalho.  

Com tais acontecimentos, me percebi uma pessoa tanto mais frágil quanto mais 

forte. Descobri então que quando pesquisamos, investigamos a nós também. Aprendi a 

me conhecer e me transformei numa nova pessoa. Em meio a enorme quantidade de 

dados que dispunha, me perdi. Com isso tive dificuldade de enxergar as direções para 

onde os confetos criados pelos co-pesquisadores apontavam. 

Apenas algum tempo depois foi que percebi que ao invés do paradigma do 

diagnóstico e da prescrição, para os co-pesquisadores, a EJA é constituída ao mesmo 

tempo pelas idéias de diversidade, agir nas práticas concretas e pela diferença.  

Isso significa que o que foi trazido de novo nesta pesquisa é que a EJA é diversa 

porque é composta por uma variedade de valores, de conhecimentos, de situações 

educacionais, diversidade cultural, de saberes e experiências e também pela mesclagem 

de coisas. Tais idéias estão presentes nos confetos: EJA-diversidade infinita, EJA-

labirinto, EJA-máscara e EJA-melhorando.  

O agir está ligado a como as ações da EJA acontecem no seu cotidiano, às 

funções que ela desempenha, como os seus sujeitos se comportam em suas práticas 

concretas e aos efeitos que esta modalidade educativa opera na vida dos educandos. Tais 

noções aparecem nos confetos de EJA-energia vital, EJA-vazio, EJA-gira-mundo, 

EJA-labirinto, EJA-moto-perceptor e EJA-tranqüilizadora de ânimos, EJA-

transgressão, aluno-transgressor, aluno-devorador, alunos-bonequinhos de cores 

diferentes, EJA-livro do pentelho, professores-escada, EJA-mandala e minhas 

criações na EJA-interrogação. 

Já a idéia de diferença mostra que a EJA é uma prática diferente devido receber 

alunos singulares no seu jeito, de ser, pensar e agir. Os confetos alunos-bolinhas 

coloridas, alunos-bonequinhos de cores diferentes, alunos bolinhas coloridas e 
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EJA-máscara e EJA-caleidoscópio expressam essas idéias. Além disso, eles nos 

mostram que a EJA é uma prática marcada muito mais pela diferença do que pela falta.  

PETIT e ADAD (2009), inspiradas nos filósofos Deleuze e Guattari, analisaram 

que os confetos produzidos numa pesquisa sociopoética podem conter as seguintes 

dimensões: diagramática e generativa e supercontextualização e também a maquínica.  

De acordo com as referidas pesquisadoras, a dimensão generativa é identificada  

quando os co-pesquisadores produzem confetos por desterritorialização, isto é, por 

deslocamento e/ou ampliação de um sentido diferente para uma palavra já existente.  

Nesta pesquisa, a dimensão generativa é observada nos confetos EJA-

tranquilizadora de ânimos, EJA-energia vital e EJA-vazio porque nelas constatamos 

a atribuição de novos sentidos para palavras que já possuem um sentido oficial. Nos 

confetos EJA-máscara e EJA-labirinto, vi seus sentidos se multiplicarem, ampliando 

desta maneira os já existentes para estas palavras.  A EJA-máscara, por exemplo, 

expressa as várias faces dos alunos que entram no CEJA, mas também revela a 

semelhança e a diferença deles que são semelhantes, pois todos possuem olhos, nariz, 

boca e são diferentes porque tais partes de seus corpos apresentam diversos formatos. 

Dessa forma, suas faces são múltiplas.  Por seu turno, a EJA-labirinto retrata o CEJA 

como um espaço que possui uma diversidade de situações para os alunos 

experimentarem. Paradoxalmente, é também algo que permite falar do que se vive e ao 

mesmo do que não se vive na Educação de Jovens e Adultos, que é o fato do CEJA 

propiciar aos alunos uma série de vivências, mas os professores se darem conta de que 

não experimentam essa diversidade devido ao fato de terem de dar atenção muito mais 

às questões burocráticas da EJA.   

A supercontextualização ocorre quando ao se produzir confetos com o corpo, 

notadamente usando as técnicas de teatro mostradas no livro Arco- íris do desejo de 

Augusto Boal, os co-pesquisadores favorecem a emergência de uma polifonia de 

sentidos, uma vez que tanto o grupo como quem cria as imagens corporais passam 

atribuir sentidos diversos para elas.  

Nesta pesquisa, isso ocorreu não com esta técnica, mas quando os desenhos 

criados por uns co-pesquisadores, ao serem apreciados pelos seus colegas, receberam 

sentidos diferentes daqueles que haviam sido pensados originalmente por eles. Para uma 

das co-pesquisadoras, a EJA-moto-perceptor mostra uma cabeça captando muitas 

coisas ao mesmo tempo. Com muitas energias fluindo para o seu corpo e repassando 

para outras pessoas. Um corpo que irradia e reflete em outros corpos. Lembra também 
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uma força que interage sobre o meio que o cerca. Já para a co-pesquisadora que o 

produziu, o desenho revela a EJA como sendo um movimento propulsor de novas 

descobertas e novas linguagens.  O mesmo ocorreu com a EJA-lançador de energia 

vital. Do ponto de vista de determinada co-pesquisadora, este confeto lembra que na 

EJA os saberes adquiridos, conquistados, funcionam como raios vitais de incentivo, 

auto-estima e de abertura para um novo horizonte que surge pleno de esperanças. Mas 

na concepção de quem o criou, a EJA é uma energia que traz vida, rejuvenescendo os 

mais velhos e dando esperança de vida melhor para os mais jovens.  

A dimensão maquínica é caracterizada como àquela que:  

[...] vem á tona quando agenciamentos corporais- maquínicos- e incorporais- de 
enunciação- passam a interferir uns nos outros. Nesse momento, parece que a própria 
produção de conceitos gera uma transformação micropolítica do desejo com efeitos de 
mudança nos membros do grupo-pesquisador (inclusive o/a facilitador/a), mudanças 
essas que afetam as práticas sociais nos contextos de inserção de cada um. 
Consideramos isso, um processo de auto-conscientização que acontece pela auto-análise 
e análise coletiva das implicações, que se dão nas oficinas, pelo fato de construirmos 
pensamento/conhecimento juntos e assim descobrirmos nossas próprias costas, ou como 
diz Gauthier (2005, p. 269), “graças às instituições repentinas, que só podem acontecer 
na proximidade física das energias mobilizadas pelo pensar-juntos”. (PETIT e ADAD, 
2009, p.11)  
  

 Penso que nesta investigação, a dimensão supracitada fica evidenciada quando 

alguns educadores, mediante processo de auto-análise, refletiram sobre a necessidade de 

modificarem suas posturas perante os alunos, ou seja, de construírem outros modos e 

outras formas de ser professor, após participarem das oficinas sociopoéticas. 

Através dessa pesquisa os grupos-pesquisadores (de professores e alunos) 

questionaram o caráter burocrático e tarefeiro da EJA e refletiram sobre a importância 

de multiplicar os métodos de aprendizagem nessa modalidade educativa, uma vez que 

as formas utilizadas para ensinar parecem não estarem dando conta das necessidades de 

aprendizagem dos seus sujeitos. 

Penso que tais resultados trazem muitas inovações tanto para o campo da 

educação de jovens e adultos em particular, bem como para a educação popular em 

geral. No caso da EJA, o fato dos grupos falarem de suas práticas concretas já constitui 

uma novidade, considerando que na visão oficial elas não tendem a aparecer. Desta 

maneira, essa investigação acaba trazendo elementos para trabalharmos com uma EJA 

mais múltipla da que é retratada na visão oficial.   No que tange ao campo da Educação 

Popular, esta pesquisa abre novas vias para dialogar com a EJA porque diferentes das 

até então conhecidas, uma vez que o que as aproxima agora não é apenas o debate da 
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alfabetização, nem da conscientização, mas a discussão sobre diversidade, práticas 

concretas e diferença 
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ANEXO 3 
 

Resumo do projeto 

Desde que surgiu até os dias atuais, a educação de jovens e adultos luta para empreender 

ações para fazer com que as pessoas que não conseguiram concluir seus estudos na 

idade estabelecida para tal possam efetivar esse direito. Por um lado, isso fez da EJA 

uma modalidade educativa bastante atuante. Mas por outro lado, isso nos leva a 

concebê-la sempre a partir de sua dimensão instituída, qual seja; a realização de tarefas. 

Com isso, as facetas que dizem respeito à criação, ou seja, à invenção de novos sentidos 

acerca da EJA geralmente não são levadas em consideração. Daí porque a intenção 

dessa pesquisa é investigar até que ponto é possível produzir conceitos de EJA que não 

se remetam à idéia de realização. Para encaminhá-la, recorrerei à sociopoética, método 

de investigação e aprendizagem que visa produzir conceitos novos acerca dos temas que 

enfoca. O fato de voltar seus esforços para a produção de conceitos faz da sociopoética 

uma prática filosófica. No entanto, tal método se propõe a se constituir numa filosofia 

diferenciada, uma vez que busca envolver o corpo todo na pesquisa. Isso significa que 

os conhecimentos que brotam na sociopoética são resultado de uma mistura entre razão, 

emoção, sensação e intuição. Já essa filosofia mestiça tem como autor o filósofo 

coletivo da sociopoética, o grupo-pesquisador, o qual é composto pelo público-alvo (co-

pesquisadores) e pesquisador (a) oficial (facilitador(a) de uma investigação  
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