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RESUMO 

 
 

Esta pesquisa teve o objetivo de compreender o processo histórico de 
constituição e institucionalização da educação de jovens e adultos na cidade de 
Manaus a partir da catalogação de estudos, pesquisas e experiências de educação de 
jovens e adultos no município de Manaus. Integraram o corpus da pesquisa o acervo 
das seguintes instituições: Universidade Federal do Amazonas/UFAM; Instituto 
Federal de Educação Tecnológica/ IFET; Escola Agrotécnica Federal; Serviço 
Nacional da Indústria/ SENAI; Serviço Social da Indústria/SESI; Serviço Nacional do 
Comércio/SENAC; Serviço Social do Comércio/SESC; Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura/SEMED; e nas entidades: Associação de Educadores 
Católicos/AEC e Pastoral da Juventude. Foram realizados levantamentos de relatórios, 
publicações, material de divulgação em sites, jornais e acervos das instituições 
pesquisadas. Os documentos foram analisados a partir dos seguintes procedimentos: 
catalogação dos documentos quanto à natureza, conteúdo e forma; extração de 
fragmentos dos documentos que possibilitem a análise das concepções; elaboração 
de uma ficha síntese com as principais informações dos documentos. Um panorama 
histórico das ações desenvolvidas pelas principais instituições foi traçado com base 
nos dados levantados na pesquisa. Foi possível constatar que apesar de 
identificarmos experiências emancipatórias de educação de jovens e adultos na 
perspectiva da educação popular, a maioria dos documentos aponta deficiências na 
institucionalização da EJA em Manaus, seja pela ausência de registros ou pela 
descontinuidade das políticas. Os trabalhos educacionais voltados para os jovens e 
adultos refletem diretamente a forma como a sociedade os percebe. Os documentos 
mostram que existem preocupações com as particularidades e especificidades da 
EJA, porém as políticas ainda estão longe de serem consideradas institucionalizadas. 
Não há garantias de que este público tenha seu espaço, seu direito de acesso a uma 
educação de qualidade garantidos. Fazem-se necessárias mais pesquisas para 
elucidar as lacunas existentes, e mais ações consistentes e duradouras para promover 
a qualidade do ensino para esta parcela da sociedade.  
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INTRODUÇÃO 

 
 

 
O presente trabalho parte da necessidade de compreender o processo 

histórico de constituição e institucionalização da educação de jovens e adultos na 

cidade de Manaus. Haja vista, que assim como no restante do país, o trabalho junto 

a esse público que não teve oportunidade de iniciar e concluir a educação básica na 

idade própria foi inicialmente assumido pelos movimentos sociais populares, 

sindicatos, associações comunitárias, dentre outras entidades que assumiram 

projetos e ações de reversão e combate a exclusão social dos trabalhadores e 

trabalhadoras, posteriormente institucionalizado pelo governo federal, estadual e 

municipal.  

A educação de adultos no Brasil começa delimitar espaço no cenário nacional 

a partir de 1930, pois embora Fleuri (1989) relate que no período de colonização 

houve vários trabalhos educativos voltados para adultos; pobres, índios e negros; 

essas ações possuíam um caráter de evangelização e inculcação da ideologia e dos 

valores culturais da Coroa Portuguesa. No final do Império surgiram as escolas 

noturnas para os trabalhadores, entretanto, mais uma vez a preocupação maior era 

fazer com que os trabalhadores soubessem o bastante para serem úteis e nada que 

os fizesse refletir ou ir contra o sistema vigente. 

A proposta de ensino para os adultos somente aparece com força a partir dos 

anos 1930 e embora ainda possua objetivos parecidos com os das propostas 

anteriores, ganha força a partir das reivindicações das classes operárias, 

educadores, intelectuais, militantes e até mesmo de organismos internacionais. 

Como o analfabetismo era considerado como “chaga nacional” a partir da década de 

40 foram realizadas várias campanhas com o intuito de “erradicar” o analfabetismo, 

mas poucos foram os objetivos alcançados através das mesmas.  

No início dos anos 60 a educação brasileira, em particular a educação de 

adultos, passa por um “período de luzes” devido ao Movimento de Educação de 

Base – MEB, da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil - estabelecido em 1961; 

Movimento de Cultura Popular do Recife – MCP do mesmo ano; Centros Populares 
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de Cultura - órgãos culturais da UNE e a Campanha de Pé no Chão Também se 

Aprende a Ler, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Natal. Firma-se 

nesse cenário de ebulição de pensamentos o educador pernambucano Paulo Freire 

e sua proposta de educação libertadora que viria a ser interrompida junto com os 

demais movimentos devido ao Golpe Militar de 64. 

Porém as atividades dos movimentos de cultura popular e as idéias de Freire 

continuariam até os dias atuais a influenciar as propostas de ação com os 

trabalhadores e trabalhadoras adultos. Embora apresentem poucos conhecimentos 

da cultura letrada, possuem uma gama de conhecimentos de sua realidade e que 

precisam, como bem enfatizou Freire, ser respeitado e ampliado na sala de aula. 

A educação de jovens e adultos atualmente ganhou espaço, sabe-se 

atualmente da necessidade de trabalhar com esse público de forma diferenciada, 

construir metodologias participativas, dialógicas e que respeitem os saberes dos 

educandos, entretanto em muitos projetos governamentais ainda hoje prevalece a 

preocupação maior com os resultados quantitativos que qualitativos e assim, embora 

haja inúmeros projetos, ações educativas, campanhas e principalmente verbas, a 

EJA possui sérias deficiências e em decorrência da situação do sistema educacional 

brasileiro e da desigualdade na distribuição de renda, seu público vem aumentando 

cada vez mais. 

A partir dessas considerações, o Núcleo de Estudos, Experiências e 

Pesquisas Educacionais/NEPE, criado em 1989 e institucionalizado com a Portaria 

001/91, vinculado à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas 

busca através deste projeto, catalogar estudos, pesquisas e experiências de 

educação de jovens e adultos nesta cidade, na tentativa de entender o processo no 

qual se desenvolveram as ações em EJA através das entidades e instituições 

particípes desta pesquisa e também conhecer quais ações estão sendo realizadas 

pelas mesmas. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral: 

 Compreender o processo histórico de constituição e institucionalização da 

educação de jovens e adultos na cidade de Manaus.  
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E como objetivos específicos:  

 Catalogar estudos, pesquisas e experiências de educação de jovens e 

adultos no município de Manaus; 

 Catalogar as fontes primárias e secundárias.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

A revisão de literatura está organizada em três seções. Na primeira é 

apresentada a Andragogia como teoria de aprendizagem de jovens e adultos. Na 

segunda seção organizou-se um breve histórico da EJA no Brasil, bem como se 

aborda o Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL. Na terceira seção situa-

se um breve relato sobre a EJA no Amazonas.  

1. Andragogia: Educação para Adultos 

 

Falar sobre o pensar implica em buscar em diversos campos do conhecimento, 

reflexões sobre a educação e o pensar. O que é pensar? O que é aprender? A 

aprendizagem ocorre de forma semelhante entre crianças, jovens e adultos? Em 

uma concepção interacionista de desenvolvimento, o pensar é visto como resultado 

da interação entre o organismo e meio, aspectos biológicos e ambientais, sujeito e 

objeto, e sujeito com outro sujeito (CASTRO & OLIVEIRA, 2002 p. 103).  

Pesquisadores como Vygotsky, Piaget, Carl Jung, Erik Erikson, Abraham 

Maslow, Carl Rogers, entre outros, produziram conhecimentos sobre as 

singularidades dos processos de aprendizagem. Estes pesquisadores dentre muitos 

outros deram o suporte para o desenvolvimento da Andragogia como ciência da 

educação de adulto (CASTRO e OLIVEIRA, 2002 p. 115).  

A andragogia tem suas raízes na pedagogia. No início do século VII, surgiram 

na Europa as catedrais e escolas monásticas, que eram escolas para o ensino das 

crianças, com objetivo de preparar jovens rapazes para o serviço religioso. A missão 

dos professores destas escolas era a doutrinação dos jovens na crença, fé e rituais 

da Igreja. Este modelo de educação monástica se manteve até o século XX por não 

haver estudos aprofundados acerca da sua inadequação para outras faixas etárias 

que não a infantil. Somente após a 1ª Guerra Mundial, começou a crescer nos 

Estados Unidos e na Europa, um corpo de novas concepções sobre as 

características do aprendiz adulto. Duas décadas depois essas concepções 

desenvolveram-se, constituindo-se como teoria da aprendizagem (CASTRO & 

OLIVEIRA, 2002 p.112).  
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O termo andragogia vem do grego andra = aner andros (homem) gogia = ago 

(fazer, iniciar, educar e construir). Pode-se interpretar como a construção do homem. 

No âmbito científico, corresponde à ciência da educação de adultos, que busca 

compreender o adulto desde todos os componentes humanos, e decidir como um 

ente psicológico, biológico e social.  

Esta ciência busca promover o aprendizado através da experiência, de modo 

que a vivência estimule e transforme o conteúdo, promovendo a assimilação. “É o 

aprender através do fazer, o ‘aprender fazendo’” (GOECKS, 2010).  

Paulo Freire (1987) em “Pedagogia do Oprimido” afirma: “Ninguém educa 

ninguém, nem ninguém aprende sozinho, nós homens (mulheres) aprendemos 

através do mundo”. Já em “Pedagogia da Autonomia”, Freire (1996) diz: “Ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a 

sua construção”. 

Como principais suportes teóricos da andragogia têm-se os pesquisadores 

americanos Eduard C. Lindeman e Malcolm Knowles. Lindeman foi um dos maiores 

contribuidores para pesquisa da educação de adultos através da sua obra “The 

Meaning of Adult Education” – que significa algo como Conceito de Educação para 

Adultos, publicado em 1926. Nesse livro Lindeman teceu os seguintes postulados 

sobre a educação de adultos: 

[...] a educação de adultos será através de situações e não de disciplinas. 
Nosso sistema acadêmico cresce em ordem inversa: disciplina e 
professores constituem o centro educacional. Na educação convencional é 
exigido do estudante ajustar-se ao currículo estabelecido; na educação de 
adulto o currículo é construído em função da necessidade do estudante. 
Todo adulto se vê envolvido com situações específicas de trabalho, de 
lazer, de família, da comunidade, etc. situações essas que exigem 
ajustamentos. O adulto começa nesse ponto, as disciplinas só devem ser 
introduzidas quando necessárias; 
[...] a fonte de maior valor na educação de adulto é a experiência do 
aprendiz. Se educação é vida, vida é educação. A aprendizagem consiste  
na substituição da experiência e conhecimento da pessoa; 
Ensino autoritário; exames que predeterminam o pensamento original; 
fórmulas pedagógicas rígidas – tudo isso não tem espaço na educação de 
adultos (LINDEMAN, 1926 p. 8-9, apud OLIVEIRA BATISTA, 1997 p. 15). 

 

Segundo Lindeman os adultos começam a aprender através do confronto das 

situações pertinentes e buscam seus referenciais nos reservatórios de suas 

experiências, antes mesmo das fontes de textos e fatos secundários.  
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   No decorrer de suas pesquisas Lindeman identificou, pelo menos, cinco 

pressupostos chave para a educação de adulto, são eles: 

1. Adultos são motivados a aprender na medida em que experimentam que suas 

necessidades e interesses são satisfeitos. Por isto, estes são os pontos mais 

apropriados para se iniciar a organização das atividades de aprendizagem do 

adulto; 

2. A orientação de aprendizagem do adulto está centrada na vida; por isto, as 

unidades apropriadas para se organizar seu programa de aprendizagem são 

as situações de vida e não disciplinas; 

3. A experiência é a mais rica fonte para o adulto aprender; por isto, o centro da 

metodologia da educação do adulto é a análise das experiências; 

4. Adultos têm profunda necessidade de serem autodirigidos; por isto, o papel 

do professor é engajar-se no processo de mútua investigação com os alunos 

e não apenas transmitir-lhes seu conhecimento e depois avaliá-los; 

5. As diferenças individuais entre pessoas crescem com a idade, por isto, a 

educação do adulto deve considerar as diferenças de estilo, tempo, lugar e 

ritmo de aprendizagem (Ibid. p. 167). 

 

O trabalhado desenvolvido por Lindeman pôde assim contribuir para estudos 

posteriores acerca da aprendizagem adulta, entre os quais: Edward Torndike (The 

Adult Learning -1928), Lawrence P. Jacks (Journal of Adult Education -1929), 

Malcolm Knowles – que em 1950 lançou sua obra Informal Adult Education e 

começou a construir o modelo andragógico de educação, entre outros autores que 

contribuíram para a estruturação teórica da andragogia. Knowles construiu o modelo 

andragógico de educação concebendo-o como antítese do modelo pedagógico; 

andragogia como uma antítese ao princípio de ensinar e aprender introduzidos no 

século VII. Enquanto o modelo pedagógico preconiza total responsabilidade do 

professor para as decisões sobre o que será ensinado, como será ensinado e se foi 

aprendido. A educação é regida pelo professor, deixando para o aprendiz apenas, o 

papel de submissão  às suas instruções (ALVES, 2009).  
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PREMISSAS SOBRE O APRENDIZ 

  Modelo Pedagógico Tradicional Modelo Andragógico 

 

1. 
Necessidade de conhecer Aprendizes necessitam saber 

somente o que o professor tem a 
ensinar, [...] não precisam saber o 
como aplicarão o ensinamento em 
suas vidas. 

Aprendizes adultos sabem, mais do 
que ninguém, da sua necessidade 
de conhecimento e para eles o 
como colocar em prática tal 

conhecimento no seu dia-a-dia é 
fator determinante para o seu 
comprometimento com os eventos 
educacionais. 

2. Autoconceito de aprendiz O conceito do professor sobre o 
aprendiz é o de uma pessoa 
dependente, por isto, o 
autoconceito de aprendiz se torna 
o de personalidade dependente. 
 

O adulto, além de ter consciência de 
sua necessidade de conhecimento, 
é capaz de suprir essa carência de 
forma independente. 
 

3. Papel da experiência A experiência do aprendiz tem 
pouco valor como fonte de 
aprendizagem; a experiência 
considerada é a do professor, do 
livro didático, a do escritor, e a dos 
recursos audiovisuais. 

A experiência do aprendiz adulto 
tem central importância como base 
de aprendizagem. É a partir dela que 
ele se dispõe, ou se nega a 
participar de algum programa de 
desenvolvimento. O conhecimento 
do professor, o livro, os recursos 
audiovisuais, etc. são fontes que, 
por si mesmas, não garantem 
influenciar o indivíduo adulto para a 
aprendizagem. Essas fontes, 
portanto, devem ser vistas como 
referenciais opcionais. 

4. Prontidão para aprender 
 

Aprendizes estão prontos para 

aprender o que o professor 

determina que eles aprendam, se 

eles quiserem passar de ano. 

 

O adulto está pronto para aprender 

aquilo que decidiu aprender. Sua 

seleção de aprendizagem é natural e 

realista. Em contrapartida, ele se 

nega a aprender o que outros lhe 

impõem como sendo sua 

necessidade de aprendizagem. 

 

5.  

Orientação para 
aprendizagem 

Aprendizes têm a orientação de 

aprendizagem voltada para as 

disciplinas; eles vêem o 

aprendizado como uma aquisição 

de conteúdos. 

 

A aprendizagem para a pessoa 
adulta é algo que tem significado 
para o seu dia-a-dia não é apenas 
retenção de conteúdos para futuras 
aplicações. Como consequência, o 
conteúdo não precisa, 
necessariamente, ser organizado 
pela lógica programática, mas sim 
pela bagagem de experiências 
acumuladas pelo aprendiz. 

6.  

Motivação 

Aprendizes são motivados a 
aprenderem através de 
motivadores externos, como notas, 
aprovação/reprovação, etc. 

A motivação do adulto para 
aprendizagem está na sua própria 
vontade de crescimento, o que 
alguns autores denominam de 
“motivação interna” e não em 
estímulos externos vindo de outras 
pessoas, como notas de 
professores, avaliação escolar, 
pressão de comandos, etc. 

QUADRO 1 - Premissas de Knowles 

FONTE: Adaptado de Lindeman, 1926, apud Oliveira Batista (1997). 
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A partir das premissas de Knowles (Quadro 1) foi elaborado quatorze princípios 

para expressar a essência da andragogia e fornecer um referencial objetivo para o 

âmbito educacional. Ficaram assim delineados: 

 

1. O adulto é dotado de consciência crítica e ingênua. Sua postura pró-ativa ou 

reativa tem direta relação com seu tipo de consciência predominante. 

2. Compartilhar experiências é fundamental para o adulto, tanto para reforçar 

suas crenças, como para influenciar as atitudes dos outros. 

3. A relação educacional de adulto é baseada na interação entre facilitador 

(professor) e aprendiz, onde ambos aprendem entre si, num clima de 

liberdade e pró-ação. 

4. A negociação com o adulto sobre seu interesse em participar de uma 

atividade de aprendizagem é chave para sua motivação. 

5. O foco das atividades educacionais de adulto é na aprendizagem e jamais no 

ensino. 

6. O adulto é o agente de sua aprendizagem e por isso, é ele quem deve decidir 

sobre o que aprender. 

7. Aprender significa adquirir: conhecimento, habilidade, atitude; o processo de 

aprendizagem implica na aquisição incondicional e total desses três 

elementos. 

8. O processo de aprendizagem do adulto se desenvolve na seguinte ordem: 

sensibilização (motivação), pesquisa (estudo), discussão (esclarecimento), 

experimentação (prática, conclusão (convergência), compartilhamento 

(sedimentação). 

9. A motivação do adulto para a aprendizagem está diretamente relacionada às 

chances que ele tem de participar com sua história de vida. 

10. O diálogo é a essência do relacionamento educacional do adulto. Portanto, os 

aprendizes devem ser estimulados a comunicar-se. 

11. O adulto é responsável pelo processo de comunicação, quer seja ele o 

emissor ou o receptor da mensagem. 

12. A práxis educacional do adulto é baseada na reflexão e ação, 

consequentemente os assuntos devem ser discutidos e vivenciados. 

13. A experiência é o livro vivo do aprendiz adulto. 
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14. O professor tradicional prejudica o desenvolvimento do adulto, pois o coloca 

num plano inferior de dependência, reforçando, com isso, seu indesejável 

comportamento reativo próprio da fase infantil. (OLIVEIRA BATISTA, 1997). 

 

Rodrigues et al (2005) afirma:  “percebendo que o processo educativo da 

criança é diferente do que ocorre para o jovem e para o adulto, podemos buscar na 

andragogia, referências para a proposição de metodologias mais adequadas a este 

contexto”. 

Por aproximadamente treze séculos, os processos de ensino-aprendizagem se 

mantiveram alicerçados no modelo das escolas monásticas. Após os estudos 

apresentados, fica evidente que os aprendizes jovens e adultos precisam de uma 

abordagem que valorize seus aspectos singulares. Diante desta demanda, a 

Andragogia apresenta muitos pontos positivos no que se refere à valorização das 

necessidades e experiências do aprendiz. Esta teoria contribuiu para uma mudança 

na concepção da educação do adulto, e é importante que seja citada ao mencionar 

esta categoria do ensino, porém em relação à utilização desta abordagem se faz 

necessário expor algumas considerações.  

No entanto, embora seja possível, em uma leitura ligeira identificar conceitos 

avançados na Andragogia, uma análise crítica desses conceitos aponta para uma 

valorização de aspectos funcionais primordialmente. É possível encontrar registros 

de várias práticas de treinamento e desenvolvimento do trabalhador, alicerçada por 

tal teoria. Segundo Aranha (2010, p. 12), observa-se,  

um forte reforço dos saberes tácitos e da cultura do aluno, o que, na 
atualidade, constitue uma das pedras de toque do aumento da 
produtividade e da qualidade das empresas. É claro que a valorização do 
conhecimento tácito em sim mesmo e também da cultura do aluno é algo 
positivo, defendido pelos autores mais democráticos ligados à educação de 
jovens e adultos. O que se interroga é em que contexto, com quais 
objetivos essa valorização é aqui realizada: no sentido de uma auto 
valorização do aluno que contribua para o seu reencontro como sujeito 
auto transformador e transformador da realidade, ou apenas para extrair 
dele mais um atributo que garanta o avanço da produção e, portanto, da 
reprodução desse sistema social que o ‘assujeita’? 

 

Aranha (ibidem) salienta ainda que caso os idealizadores da andragogia 

estejam corretos ao apontar a necessidade de metodologias e processos especiais 

para a EJA, estes “desconhecem ou minimizam contribuições de educadores, em 
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particular dos brasileiros como Paulo Freire (ainda que em alguns momentos o 

citem), bem como toda a tradição da Educação Popular e Sindical no País”. Isto nos 

permite considerar que apesar da grande contribuição teórica proposta pela 

Andragogia, a prática da Educação Popular foi pouco influenciada por esta teoria. 

Percebe-se sim a significativa influência de Paulo Freire neste contexto. 

 

2. Breve histórico da EJA no Brasil 

 

 

Para o estudo sobre educação de jovens e adultos no Brasil, se faz 

indispensável abordar a questão do analfabetismo. Haja vista que este último em 

nosso país tem se caracterizado como um fenômeno que há 500 anos persiste e 

cresce. 

 A primeira iniciativa de oferta de educação para adultos no país data de 1870 

quando foram organizadas as Instruções Provisórias Sobre as Escolas Noturnas de 

Adultos pelo Inspetor Geral de Instrução Primária e Secundária do Município da 

Corte, José Bento da Cunha Figueiredo. No final do Período Imperial havia uma 

grande parcela da população analfabeta. Visando diminuir esse quantitativo foram 

criadas as escolas noturnas. Estas foram fruto de uma política educacional de 

Estado e mantidas pelas províncias. As escolas noturnas eram destinadas aos 

trabalhadores livres e pobres, bem como aos seus filhos, uma vez que oficialmente 

os escravos estavam excluídos da educação escolar desde o Decreto de 1854.   

 As escolas noturnas embora trabalhassem apenas conteúdos escolares 

básicos, possuíam sua importância e esta para o governo Imperial possuía como 

missão “[...] levar a luz da razão e a redenção da civilização ao povo ignorante, 

mergulhado em vícios e propenso a crimes e todo tipo de barbárie” (COSTA, 2006, 

p. 517). Percebe-se que o intento das escolas noturnas não era propiciar melhoria 

de vida ou libertação para os trabalhadores, mas sim disseminar saberes e valores 

instituídos para ‘harmonizar’ o convívio social e para que estes se constituíssem 

como mão de obra para a população da corte. Costa (idem, p. 518) corrobora com 

esse pensamento e acrescenta que: 
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A partir do momento que alguns saberes são instituídos como necessários 
ao convívio em uma sociedade que se modernizava e urbanizava: a leitura e 
a escrita, as quatro operações matemáticas, o sistema métrico decimal e o 
sistema de pesos e medidas, além de uma série de normas de condutas 
higiênicas e morais – uma certa “urbanidade” – passam a ser requisitados, 
de fato, pela população da corte, em geral. O fato de sua instituição e 
difusão serem arbitrários não faz desses saberes menos necessários aos 
homens e mulheres daquele tempo. A escola, definida como meio de 
propagá-los, torna-se então essencial, porém é precária. As altas taxas de 
analfabetismo acompanharam constantes toda a história da educação no 
Império. Quase todos os relatórios dos Ministros dos Negócios do Império 
tinham como abertura a frase “a instrução pública está muito longe das 
nossas aspirações”. Nesse contexto, a existência de uma experiência 
voltada especificamente para trabalhadores, membros das classes 
subalternas da sociedade, pode ser vista como um “álibi” de padrões e 
metas estabelecidos para não serem cumpridos. Exatamente porque quem 
define a escola como regra, e as regras da escola, é quem a nega a 
determinadas parcelas da sociedade, no caso desse estudo, a parcela da 
qual provêm a clientela dos cursos noturnos. 

 

  

Percebe-se assim que a educação oferecida nas escolas noturnas atuava 

como medida de controle de conflitos e manutenção do poder. Embora esse fosse o 

verdadeiro objetivo, o que se propagava para a população era a educação como ato 

progressista, humanitário, que buscava possibilitar uma mudança qualitativa na vida 

da população. A luta era pela ‘ liberdade dos povos’, e para que esta acontecesse 

era necessário acabar com a ignorância presente na sociedade. Na perspectiva de 

Costa (idem. p. 519), confundia-se desde muito cedo na cultura brasileira, 

capacidade intelectual e instrução. Criava-se, via Decreto, a oposição entre saber 

oficial e popular; validando o primeiro e desconsiderando e descriminando o último. 

“Ratificava o lugar da escola governamental como única fonte de saber válido. Quem 

não passasse por ela não saberia exercer seus direitos, logo não seria digno deles”. 

 A Primeira República (1889) se caracterizou pela grande quantidade de 

reformas educacionais que demonstravam a preocupação com precário estado do 

ensino básico no país. Apesar das tímidas iniciativas para a educação de adultos, 

até esse momento não havia uma efetiva preocupação com políticas educacionais e 

pensamento pedagógico específicos para essa modalidade. Tal iniciativa só viria 

acontecer a partir da década de 20 quando o movimento de educadores, juntamente 

com a população começaram a reivindicar o direito a educação, número de salas de 

aula, melhoria na qualidade de ensino. Passaram a reivindicar do Estado a 
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responsabilidade definitiva pela oferta do ensino (HADDAD;  DI PIERRO, 2000). 

Sobre esse momento histórico, Paiva (1983, p. 107) nos fala: 

 

Na década de 20 os “profissionais da educação” reuniram-se numa 
Associação Brasileira de Educação (ABE), fundada por Heitor Lira em 1924, 
a fim de defender seu campo de trabalho e de colocá-lo em “contato, 
abrindo oportunidade para debate largo sobre doutrinas e reformas 
frequentemente de conteúdo intelectual confuso e contraditório”. Era a 
primeira sociedade de profissionais de educação com caráter nacional e sua 
atuação, principalmente através das Conferências Nacionais de Educação 
promovidas a partir de 1927, contribuiu no sentido de da difusão dos ideais 
e princípios da Escola Nova e do “otimismo pedagógico”em geral. 

  

Segundo Paiva, tais conferências, as discussões sobre os problemas 

educativos do país provenientes das mesmas e a troca de experiências entre os 

educadores foram efetivas e decisivas para dar uma certa unidade ao pensamento 

dos educadores do país, pois embora nas discussões predominasse os aspectos 

técnicos da educação, havia a forte reivindicação por uma política nacional de 

educação. A problemática situação educacional do Brasil e as constantes cobranças 

da ABE, contribuíram para que “Tais discussões, afastadas dos ideais que 

orientaram o “entusiasmo pela educação”, adquiriram facilmente uma seriedade e 

respeitabilidade social que tiveram consequências a longo prazo”(ibid, idem). 

O clima de efervescência intelectual e agitações sociais da década de 20 

refletiram sobre a década posterior. Na década de 30 ocorreu o início da 

consolidação do ensino público elementar no país, entretanto, nesse período a 

educação apresentou fases bastante distintas, pois as reformas e transformações do 

regime político refletiram sobre a esfera educacional. Assim, constituiu-se no 

primeiro momento revolucionário e no segundo momento, autoritário; privilegiando o 

quantitativo, indo de encontro aos interesses dos liberais.  

Getúlio Vargas ao assumir o governo provisório incluiu em seu programa 

governamental de “reconstrução nacional” a propagação do ensino público, com 

ênfase ao ensino técnico-profissional. O ensino elementar, nesse momento, foi 

relegado a segundo plano, pois nesse período, liberal, o apoio governamental para 

oferta desse ensino se fez apenas  sob forma de apelo aos Estados para que os 

mesmos se esforçassem nesse sentido (PAIVA, idem). 
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A autora supracitada ainda relata que o auxílio destinado à instrução popular 

dado pela União aos Estados só foi efetivado no final desse período, mas, a 

expansão dos sistemas estaduais já podia ser percebida, pois a expansão, e 

consequente, aumento quantitativo das redes elementares devia-se 

fundamentalmente aos esforços estaduais, os quais na Segunda República 

receberam reformas a nível qualitativo orientadas pelos renovadores. Por influência 

desses últimos, foram multiplicadas nesse período as iniciativas em favor da 

qualificação do magistério primário. 

A Constituição de 1934 declarou o ensino primário obrigatório tanto para as 

crianças quanto para os adultos e destinou ao Conselho Nacional de Educação a 

responsabilidade de elaborar o Plano Nacional de Educação. Segundo Miranda 

(2003) o Plano não chegou nem mesmo a ser discutido pelo Congresso Nacional 

devido às mudanças políticas do Estado Novo.  

Entretanto, os altos índices de analfabetismo do país permaneciam e para o 

governo, que tinha como meta “reconstruir o país” pela via da industrialização e para 

tal necessitava de trabalhadores “basicamente instruídos”, configurava-se como um 

problema e atraso para o país. Ao empreender análise dos acontecimentos desse 

período, Kaercher (1997) pondera: 

 

A industrialização traz consigo uma crescente urbanização. A concentração 
operária pode ser elemento de aglutinação e luta política dos assalariados. 
Convém fortalecer a escolarização dos “de baixo” com um duplo objetivo: 
capacitá-los profissionalmente e moldá-los ideologicamente. 

 

Várias medidas tomadas pelo governo visavam atingir tais objetivos, mas 

contribuíram para o desenvolvimento do ensino público no país. Tais como: criação, 

em 1930, do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e o Fundo Nacional do Ensino 

Primário( FNEP) em (1942), incluindo o Ensino Supletivo para adolescentes e 

adultos. Em 1945, a publicação do Decreto 19.513, determinou que o Governo 

Federal destinasse 25% das verbas do ensino primário para aplicação na educação 

de jovens e adultos, entretanto, apesar das medidas adotadas o analfabetismo 

persistia e aumentava no Brasil (Kaercher, idem). 
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A partir de 1947, a UNESCO (Organização Cultural e Científica e Educacional 

das Nações Unidas), passou a desenvolver um extenso programa de educação de 

adultos para os países de Terceiro Mundo. Criou metas para os mesmos cumprirem 

e passou acompanhar o trabalho desenvolvido pelos países. No Brasil, o número de 

analfabetos alcançava 72% da população, número acima de muitos países da 

América Latina e do mundo. Para diminuição desse quantitativo e cumprir com 

metas e prazos da UNESCO, foram planejados e executados programas 

denominados Campanhas, Cruzadas, Movimentos, entre outros. Em 1947 foi criado 

o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP que instituiu1 o Fundo Nacional 

do Ensino Primário, incluindo o Ensino Supletivo para adolescentes e adultos. 

 Entretanto a preocupação referente à educação de adultos e em geral, não 

assumiu caráter qualitativo, mas meramente quantitativo. O analfabetismo passou a 

ser tratado como: enfermidade (mal contagioso), inimigo perigoso, erva daninha, 

vergonha ou mancha nacional, manifestação da incapacidade ou pouca inteligência. 

Essas concepções se deram pela fundamentação do pensamento e pronunciamento 

do médico e cientista Miguel Couto, Essa visão, preconceituosa, influenciou 

“bandeiras de luta” de muitos governantes que então passaram a buscar: combater, 

erradicar, exterminar o analfabetismo (KAERCHER, 1997). 

 De acordo com Haddad e Di Pierro (idem) as consequências mais graves 

dessas campanhas governamentais foram: a transferência da culpabilidade para o 

povo, responsável pelo atraso do país; preconceito contra os analfabetos, que foram 

citados por Miguel Couto como microcéfalos; e o ensino aligeirado promovido pelas 

campanhas que buscavam atingir quantidade e não qualidade, como foi 

anteriormente citado. 

 São exemplos dessas campanhas: Campanha de Educação de Adolescentes 

e Adultos – CEAA, Campanha Nacional de Educação Rural e Campanha Nacional 

da Erradicação do Analfabetismo. 

A primeira nasceu em 1947 através da regulamentação do FNEP por meio da 

coordenação do Serviço de Educação de Adultos e se estendeu até 1963.  A CEAA 

buscou diminuir os índices de analfabetismo no país, proporcionar melhorias aos 

                                                 
1 Embora o Fundo Nacional do Ensino Primário tenha sido criado em 1942 somente foi instituído em 1947. 
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moradores do campo e, principalmente, responder às exigências dos organismos 

internacionais. Paiva (1985, p. 179) ao fazer referência a Campanha esclarece: 

 

Seu fundamento político, ligado à ampliação das bases eleitorais, se 
acompanha das idéias de “integração” como justificação social e de 
“incremento da produção” como justificação econômica. Era preciso impedir 
a desintegração social, lutar pela paz social e promover a utilização ótima 
das energias populares através da recuperação da população analfabeta 
que ficara à margem do processo de desenvolvimento do país. 

   

Percebe-se assim, que a CEAA foi criada devido às cobranças da UNESCO 

para que o país diminuísse os altos índices de analfabetismo; almejava preparar 

mão de obra semi-qualificada para a indústria e diminuir o êxodo rural. Lourenço 

Filho, coordenador da CEAA, partindo da teoria da marginalidade defendia os 

pressupostos teóricos da Campanha, pois segundo o mesmo para que o 

marginalismo desaparecesse, o país se tornasse mais coerente e solidário, era 

necessário educar os adultos para que cada homem ou mulher pudesse se ajustar à 

vida social brasileira, às preocupações de bem-estar e ao progresso social (PAIVA, 

idem). 

A autora supracitada enfatiza que embora a CEAA tenha superado suas 

expectativas em caráter quantitativo, em 1953 ultrapassou as 10.000 classes que 

foram previstas e obteve um número de matrícula superior a 500.000, enfrentou 

inúmeros problemas ocasionados por falta de recursos financeiros. Em 1957 o 

governo tentou manter e fortalecer a Campanha através da criação do Sistema de 

Rádio Educativo Nacional (SIRENA), entretanto a medida não obteve sucesso e 

devido ao desgaste do movimento, as dificuldades enfrentadas, entre outros, a 

CEAA caiu em descrédito perante a sociedade, vindo a ser extinta em 1963.  

A segunda campanha teve por título: Campanha Nacional de Educação Rural 

(CNER). Iniciada sob forma de um programa da CEAA, a Campanha tornou-se 

independente em 1952, mas em seguida voltou a ser controlada pelo Departamento 

Nacional de Educação Rural (DNE). De acordo com Miranda (2003), a CNER tinha 

em suas ações como princípio norteador a organização comunitária, contando com a 
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ajuda e solidariedade dos membros de um mesmo grupo social, os camponeses. Os 

objetivos dessa Campanha segundo Paiva (idem, p.197) foram: 

[...] contribuir para acelerar o processo evolutivo do homem rural nele 
despertando o espírito comunitário, a idéia de valor humano e o sentido de 
suficiência e responsabilidade para que não se acentuassem as diferenças 
entre a cidade e o campo em detrimento do meio rural onde tenderiam a 
enraizar-se a estagnação das técnicas de trabalho, a disseminação de 
endemias, a consolidação do analfabetismo, a subalimentação e o incentivo 
às superstições e crendices.  

 

Assim, a CNER buscava através das missões educativas incentivar a 

elevação do padrão de vida dos camponeses, ensinar os mesmos a solucionar os 

problemas de forma coletiva, através da organização comunitária onde a educação 

de base oferecida era uma educação mínima, voltada apenas aos objetivos acima 

elencados. Beisiegel (1997, p. 217) nos fala que: 

 

O regulamento da Campanha definia essa educação de base como o 
“mínimo de educação geral que tem por objeto ajudar as crianças, 
adolescentes e adultos a compreenderem os problemas peculiares ao meio 
em que vivem, a formarem uma idéia exata de seus deveres e direitos 
individuais e cívicos e a participarem eficazmente do processo econômico e 
social da comunidade a que pertencem”. 

 

 Da mesma forma que Paiva, Beisiegel esclarece que essa educação deveria 

proporcionar aos comunitários os conhecimentos teóricos e técnicos indispensáveis 

a um bom nível de vida que fosse compatível com a dignidade humana e com os 

ideais democráticos. 

 Miranda (idem) enfatiza que ao fazer de sua base de sustentação a crença de 

que por meio da educação seria possível a consecução da melhoria nas condições 

de vida do homem do campo e que os problemas coletivos seriam todos resolvidos. 

Para eles o atraso do interior era ocasionado pela ignorância dos moradores do 

campo. De acordo com a autora “[...] seus princípios não oportunizaram reflexões 

sobre questões sobre legitimidade do poder, e nem tampouco estimulavam 

discussões analítico-críticas sobre as estruturas sócio-econômicas” (p. 97).  

O otimismo pedagógico da CNER não perdurou muito, pois em 1963 a 

Campanha foi extinta sem ter conseguido o êxito almejado. 
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A terceira Campanha foi nomeada: Campanha Nacional da Erradicação do 

Analfabetismo (CNEA). Atendendo a disposições da Lei n° 3.327 – A, de 3 de 

dezembro de 1957, o MEC baixou a portaria n° 5 –A, de janeiro de 1958 que instituiu 

a Campanha, esta ocorreu mediante a aplicação de um projeto piloto em um 

município de cada região brasileira. Os objetivos eram semelhantes à Campanha 

anterior, mas a CNAE  “Preocupava-se com a educação popular de crianças e 

adultos e com a contribuição potencial ao desenvolvimento econômico-social” e 

objetivava principalmente “Combater o analfabetismo em todas as suas frentes, 

enfocando-o como fenômeno social que tem causas sócio-econômicas que devem 

ser conhecidas" (Paiva, idem. p. 215). 

Embora a CNAE tenha tido êxito maior que a campanha anterior, a partir de 

1961 entrou em fase de regressão e pouco tempo depois foi extinta. Na opinião de 

Beisiegel (idem, p. 220) “Independente de seus resultados, a Campanha Nacional de 

Erradicação do Analfabetismo foi importante, porque marcou o inicio de uma nova 

etapa nas discussões sobre a ação educativa da União junto às massas iletradas”. 

Dessa forma, a CNAE contemplou um importante ponto de partida, a mera 

alfabetização de adultos não tinha significado, pois o problema tinha como base 

condicionamentos político-econômicos e sócio-culturais. A prioridade deveria ser 

dada à educação de forma geral para que esta ainda pudesse significar alteração de 

perspectivas existenciais. 

 Frente aos vários problemas enfrentados nas Campanhas e por estas não 

terem obtido os resultados esperados, foi criado o Movimento Nacional contra o 

Analfabetismo e o Programa de Emergência em 1961. Embora criado no governo de 

Jânio Quadros só foi retomado durante o governo de João Goulart, através do 

decreto n° 51.470 de 22 de maio de 1962. Possuiu como finalidade incorporar todos 

os movimentos antecedentes e erradicar em 5 anos, o analfabetismo no Brasil. 

O Programa de Emergência pretendia aumentar e melhorar de forma 

qualitativa o ensino primário regular e a alfabetização de adultos. Miranda (idem, p. 

100) nos fala que a implantação do Programa exigiu que fossem feitos convênios 

com os Estados, os quais se configuraram como plano de assistência técnica, 

material e financeira aos estados e municípios para que fossem atendidas as 

reivindicações de todas as camadas populares por mais e melhor educação. 
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Ambas as ações educativas apregoaram a necessidade de toda a sociedade 

brasileira trabalhar em conjunto em favor do fim do analfabetismo. Estas tiveram 

apenas seis meses de duração, pois a Lei das Diretrizes e Bases 4.024/61 

determinou a descentralização das ações educativas; a Lei restringiu as 

competências do MEC ao planejamento e ampliação dos encargos dos Estados e 

municípios para organização e execução dessas ações. 

Sobre essas diversas campanhas e o momento histórico no qual ocorreu, 

Miranda (idem, 101) tece o seguinte comentário: [...] as tentativas consecutivas para 

solucionar o problema do analfabetismo no país ocorreram sempre 

fundamentalmente em questões circunstanciais e momentâneas sem a 

consideração de todo um contexto histórico”.  Nas palavras de DI ROCCO (1989),  

“Não se utilizava a crítica”, nem se analisavam as tomadas de decisão, apenas 

constatavam que a ação não atingia os objetivos propostos e substituíam uma 

campanha por outra sequencialmente. 

O resultado dessa atitude foi o fracasso das campanhas, até mesmo em 

caráter quantitativo, e assim em 1958 as iniciativas governamentais estavam 

desacreditadas perante a sociedade brasileira. Paiva se refere a esse período como 

“de reconhecimento público da falência das campanhas promovidas pelo DNE” 

(idem, p. 203). Consequentemente os intelectuais, estudantes, educadores – 

militantes vendo tal situação, intensificaram a mobilização em prol da educação 

nacional, especialmente de adultos. A partir do II Congresso Nacional de Educação 

de Adultos, ocorrido nesse ano, diversos esforços de trabalho com as camadas 

populares começaram a ser desenvolvidas paralelas às ações governamentais. 

Surgiram vários movimentos ligados à promoção da cultura popular. Segundo 

a autora supracitada (p. 230) “Eles nasceram das preocupações dos intelectuais, 

políticos e estudantes com a promoção da participação política das massas e do 

processo de tomada de consciência da problemática brasileira que caracterizou os 

últimos anos do governo de Kubitschek”. Dentre esses movimentos se destacam: 

Movimento de Educação de Base – MEB, da Conferencia Nacional dos Bispos do 

Brasil - patrocinado pelo governo federal e estabelecido em 1961 - Movimento de 

Cultura Popular do Recife – MCP do mesmo ano; Centros Populares de Cultura - 
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órgãos culturais da UNE e a Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler, 

promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Natal.  

Enquanto as campanhas realizadas pelo governo não conseguiam atingir 

bons e significativos resultados, por outro lado, as ações educativas desenvolvidas 

nos movimentos populares de cultura e centros de cultura popular, organizados 

pelos educadores populares conseguiam ótimos resultados.  

O ‘método’ Paulo Freire de alfabetização de adultos, utilizados nos projetos 

populares, alfabetizava politizando, ensinando a ler a palavra e o mundo em um 

curto espaço de tempo, chegando a alfabetizar 300 trabalhadores em 45 horas. O 

que impressionou a opinião pública e possibilitou que em pouco tempo o ‘método’ se 

espalhasse por todo território nacional, apoiado inclusive pelo Governo Federal de 

João Goulart, que ficara impressionado com os resultados obtidos pelos 

educadores. Foi assim que, no período entre junho de 1963 e março de 1964, foram 

realizados vários cursos de formação de coordenadores na maioria das capitais 

brasileiras (BRANDÃO, 1984).  

Entretanto, o “período de luzes” da educação de adultos, a execução do 

Plano Nacional de Alfabetização e demais iniciativas organizadas para a educação 

brasileira foram interrompidos pelo Golpe Militar de 31 de março de 1964. A partir de 

abril do mesmo ano vários programas desapareceram. O “método Paulo Freire” foi 

considerado subversivo, seu organizador foi “convidado a deixar o país” e as ações 

educativas que utilizavam a metodologia freireana foram desarticuladas (GADOTTI; 

TORRES, 1994). 

No período de 64 a 66 o Ministério da Educação não empreendeu nenhum 

esforço em relação à educação de adultos, mas a partir de 66, pressionado pela 

UNESCO, o governo retoma o problema por meio do MEC/ Plano Complementar e 

passa a apoiar a Cruzada da Ação Básica Cristã (Cruzada ABC). 

A Cruzada ABC nasceu em Recife em 1965 e ganhou caráter nacional, 

pretendendo ocupar a lacuna deixada pelos Movimentos de Cultura Popular. Dirigida 

por evangélicos norte-americanos, a ABC surgiu como fruto da expansão do 

programa intitulado: Promoção Agnes, criado pelo Colégio Evangélico Agnes 
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Erskine do Estado de Pernambuco, o objetivo inicial desse colégio era alfabetizar 

adultos. 

De acordo com Miranda (2003), a Cruzada caracterizou-se pelo seu 

antagonismo aos pressupostos teóricos dos movimentos anteriores, pois sua 

perspectiva política, objetivos e métodos eram totalmente opostos os dos MCP e do 

Sistema Paulo Freire. Haddad & Di Pierro (1999, p. 114) enfatizam que “[...] a 

Cruzada servia de maneira assistencialista aos interesses do regime militar.” Devido 

a essa razão, a ABC tornou-se um programa semi-oficial, entretanto assim como as 

ações governamentais anteriores, a Campanha depois de dois anos de implantação 

começou a receber severas críticas, pela forma de trabalhar, pelo modo como eram 

investidas verbas governamentais na mesma e por não conseguir apresentar bons 

resultados como quando de sua implantação. Como consequência a Cruzada foi 

sendo extinta progressivamente nos vários estados federativos entre 1970 a 1971. 

2.1 Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL 

 

 O MOBRAL foi criado através da Lei n° 5.379 de 15 de dezembro de 1967, 

dando continuidade à mobilização em prol da educação de adultos iniciada nos 

meses anteriores. A lei 5.379 atribuiu ao MEC a tarefa de alfabetizar e oferecer 

formação continuada para adultos de forma prioritária frente as demais atividades 

educativas.  

De acordo com Haddad & Di Pierro, desde sua criação, em 1967 até 1969, o 

MOBRAL, vinculado ao Departamento Nacional de Educação, dedicou-se de forma 

prioritária à sua estruturação e por essa razão atuou primeiramente sob forma de 

convênio com órgãos públicos e particulares. A partir de 1969, o MOBRAL foi 

desvinculado do DNE, sofre alterações em suas orientações e propõem-se a realizar 

uma campanha de alfabetização em massa. Beisiegel (1997, p. 234) esclarece que 

nessa fase, o MOBRAL possuía três características básicas: 

Em primeiro lugar, assumiu uma posição de independência institucional e 
financeira face aos sistemas regulares de ensino e aos demais programas 
de educação de adultos. Em segundo lugar, articulou uma organização 
descentralizada, apoiada em comissões municipais, incumbidas de 
promover a realização da campanha nas comunidades. Em terceiro lugar, 
centralizou as orientações do processo educativo. 
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A posição de independência citada pelo autor e sua organização 

descentralizada devem-se ao fato de a estrutura organizacional do MOBRAL ser 

composta por comissões e assessorias e seu financiamento ser assegurado por 

6,75% da receita líquida da loteria esportiva, com um acréscimo de 1% das 

deduções voluntárias, através do imposto de renda de pessoas jurídicas. Quanto à 

centralização do processo educativo, Miranda (idem) nos fala que o Mobral possuía 

uma prática extremamente centralizadora e verticalizada, em que a assinatura do 

convênio com Estados e municípios incluía, obrigatoriamente, desde a cartilha até a 

avaliação da aprendizagem. 

Embora o MOBRAL afirmasse utilizar os pressupostos freireanos, os próprios 

objetivos de avaliação do mesmo mostravam o contrário. Os objetivos contidos no 

Programa de Alfabetização Funcional contemplam as seguintes premissas: 

 

A alfabetização funcional procura levar a pessoa humana: à aquisição de 
um vocabulário que permita um aumento de conhecimentos; à 
compreensão de orientações e ordens transmitidas por escrito e oralmente; 
à descoberta das formas de vida e bem-estar social dos grupos que 
participam do desenvolvimento; à motivação para ser construtor e 
beneficiário deste desenvolvimento (JANUZZI, 1979, p.52). 

  

Como pode ser percebido essa proposta estar distante dos objetivos 

freireanos. Do ponto de vista de Januzzi (1979, p. 32), as orientações metodológicas 

e os materiais didáticos do Mobral “reproduziram muitos procedimentos consagrados 

nas experiências de inícios dos anos 60, mas esvaziando-os de todo sentido crítico 

e problematizador”. Ainda segundo a autora, propunha-se a alfabetização a partir de 

palavras-chave, retiradas “da vida simples do povo”, mas as mensagens a elas 

associadas apelavam sempre ao esforço individual dos adultos analfabetos para sua 

integração nos benefícios de uma sociedade moderna, apresentada como perfeita a 

todos. 

A autora supracitada, através de sua obra Confronto Pedagógico: Paulo 

Freire e Mobral, após longa análise das duas propostas educativas comprova: 
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O MOBRAL assume a educação como investimento, preparação de mão de 
obra para o desenvolvimento econômico. A atividade de pensar proposta é 
direcionada para motivar e preparar o mobralense para o desenvolvimento 
segundo o Modelo Brasileiro em vigor no período (70-75). Assim sendo, não 
pode como Paulo Freire, visar à reflexão radical da realidade existencial do 
alfabetizando porque é por em perigo seus objetivos. Se desvelar 
radicalmente a realidade em que vive sua clientela e o Modelo Brasileiro 
com todas as implicações decorrentes, desfavoráveis aos seus 
alfabetizandos, não chegará às metas propostas (1979, p. 70). 

      

 Dessa forma, os objetivos e fins do MOBRAL são incoerentes com a proposta 

de educação libertadora de Freire que considera e valoriza o saber popular, a 

realidade dos educandos, o eixo ação-reflexão, a práxis transformadora. Para o 

MOBRAL é a elite que atua como sujeito transformador, pois é ela a detentora do 

conhecimento que deve dirigir e mandar nos demais; ao povo, ignorante, cabe 

obedecer, cumprir e trabalhar em prol dos primeiros pelo bem da nação. 

 Haddad (1991 apud Beisiegel, 1997, p. 235) corrobora com nossa exposição 

e enfatiza que o MOBRAL atuava “[...] em absoluta oposição às idéias produzidas 

pelos movimentos anteriores a 1964”. Entretanto, por contribuir com o projeto 

político militar e compartilhando as avaliações de triunfo da época conhecida como 

“milagre econômico”, a partir do MOBRAL a presidência do órgão e o próprio 

governo acreditavam que conseguiriam “erradicar” o analfabetismo em no máximo 

10 anos. 

Ribeiro (1997) nos fala que durante a década de 70, o Mobral expandiu-se por 

todo o território nacional, com atuação bastante diversificada. Das iniciativas que 

resultaram do Programa de Alfabetização, a mais importante foi o PEI — Programa 

de Educação Integrada, que correspondia a uma condensação do antigo curso 

primário. Este programa abria a possibilidade de continuidade de estudos para os 

recém-alfabetizados, assim como para os chamados analfabetos funcionais, 

pessoas que dominavam precariamente a leitura e a escrita.  

 Entretanto, o MOBRAL a partir de 1975 começa sofrer severas críticas 

resultantes de denúncias sobre irregularidades na aplicação das verbas, gastos 

excessivos com publicações e com pessoal administrativo e pagamento irrisório feito 

aos professores, sendo submetido a uma Comissão de Inquérito Parlamentar. Outro 

ponto de grande descontentamento com o Mobral foi seu caráter centralizador de 
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todo processo educativo, pois cabia aos Estados e municípios apenas aplicar os 

planos elaborados por esse organismo (MIRANDA, 2003). 

 Na década de 80, com a redemocratização do país o MOBRAL foi extinto em 

1986, para substituí-lo foi criada a Fundação Educar. Esta tinha como meta 

estabelecer e efetivar mudanças na forma de trabalho do MOBRAL, a Educar, 

subordinada ao MEC, “Adotou uma política de integração com os sistemas estaduais 

de ensino, diminuiu o exagerado número de funcionários dos órgãos centrais e 

tentou excluir o diretivismo pedagógico” (idem, p. 115).  Dessa forma, passou a 

financiar projetos alternativos, mas as propostas metodológicas eram organizadas 

pelos conveniados, cabendo a Educar prestar assessoria aos projetos. 

 Do ponto de vista de Haddad & Di Pierro (1999, p. 120) “A Educar assumiu a 

responsabilidade de articular, em conjunto, o subsistema de ensino supletivo e a 

política nacional de educação de jovens e adultos”. Era responsabilidade da 

Fundação: financiar o atendimento nas séries iniciais do ensino de 1° Grau, 

promover a formação e o aperfeiçoamento dos educadores, produzir material 

didático, supervisionar e avaliar as atividades. 

 Devido ao seu caráter descentralizador, a Educar privilegiava a modalidade 

de ação indireta, atuando como apoio aos municípios, Estados e organizações da 

sociedade civil. O governo pretendia assim que as ações fossem progressivamente 

sendo incorporadas pelos sistemas de ensino supletivo2 estaduais e municipais. 

Haddad e Di Pierro (idem) relatam que através da Educar muitas propostas de 

trabalho do ideário da educação popular puderam ser retomadas e influenciaram 

programas públicos e comunitários de alfabetização e escolarização de jovens e 

adultos, além de trazer novamente à tona o debate entorno das especificidades do 

trabalho com esse público e a necessidade de organizar novas metodologias. 

 Através da Constituição Federal de 1988, Artigo 208, jovens e adultos 

conquistaram o direito universal ao ensino fundamental público e gratuito, 

independentemente da idade. A EJA parecia firmar espaço no país. 1990 foi 

declarado o Ano Internacional da Alfabetização, a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Fundo das Nações Unidas 

                                                 
2  O Supletivo foi criado em 1971 através da Lei n° 5692/71. 
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para a Infância (UNICEF), o Banco Mundial, e o Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD) organizaram a Conferencia de Educação para Todos, no 

qual houve um espaço importante para EJA. Porém nesse mesmo ano o governo do 

presidente Collor de Melo extinguiu a Fundação Educar, deixando um vazio em seu 

lugar, não investiu no cumprimento dos compromissos perante a UNESCO, mais 

uma vez a EJA sofreu perdas e descontinuidade (SOUZA, 2000).   

 Dessa forma, a década de 90, ao contrário o que era esperado, foi marcada 

pelo retrocesso nas políticas pública para EJA tanto no âmbito federal quanto 

estadual. Apesar de a Carta Magna brasileira ter garantido a EJA como direito, ela 

passa a ser assumida pelos movimentos sociais e organizações não-

governamentais, às vezes em parceria com o Estado, mas este não assume total 

responsabilidade para com a mesma. 

 Nesse período no Brasil pouca coisa mudou no cenário das políticas públicas 

para os jovens e adultos, em 1996 o governo suprimiu o ensino fundamental para 

esse público, um completo retrocesso em relação às recomendações feitas aos 

governos pela Declaração de Jomtien. Quando a LDB 9.394/963 entra em vigor, 

poucas são as mudanças destinadas a EJA. Na perspectiva de Haddad (2000, p. 

117-118), há até mesmo um retrocesso, pois: 

 

(...) a nova LDB vem completar este movimento de transformar a educação 
de pessoas jovens e adultas em uma educação de segunda classe. 
Evidentemente, isto não se expressa aos olhos de um leitor desavisado, 
que não vem acompanhando a conjuntura em que a lei foi produzida, 
podendo ser enganado com pelo menos dois fatores: o fato de a lei 
considerar uma seção para a Educação de Jovens e Adultos e a sua 
aparente flexibilidade. (...) É verdade que a LDB não deixa de tratar da 
temática da educação de 340 jovens e adultos. Trata-a, mas de maneira 
parcial e sob a ótica da reforma do Estado, que prioriza a educação 
fundamental das crianças em detrimento dos outros níveis e grupos sociais. 
(...) há que se considerar que a nova LDB não dedicou um artigo sequer à 
questão do analfabetismo.  

 

Haddad e Pierro (2000) afirmam, que a verdadeira ruptura introduzida pela 

nova LDB com relação à legislação anterior reside na abolição da distinção entre os 

subsistemas de ensino regular e supletivo integrando organicamente a educação de 

                                                 
3 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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jovens e adultos ao ensino básico. Porém, sem abrir espaço para qualquer maior 

debate em torno da EJA ou do analfabetismo, a preocupação latente é para com a 

educação para o “mundo do trabalho”. 

 A EJA configura-se a partir de então como modalidade de ensino, mas com 

poucas mudanças reais para a vida dos educandos. Outras transformações foram 

norteadas pelos valores apresentados na Conferência Internacional de Hamburgo, 

no Parecer CEB/CNE4 11/00, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação de Jovens e Adultos e na Deliberação 08/00 CEB. Em todos eles 

aparece a importância de considerar as necessidades pedagógicas diferentes, 

formação do professor e as especificidades do trabalho educativo com o adulto. 

Surge assim em âmbito legal uma nova concepção de educação de jovens e adultos 

a qual passa a ser pensada como um modelo pedagógico próprio, com o objetivo de 

criar situações de ensino-aprendizagem adequadas às necessidades educacionais 

de jovens e adultos contemplando as três funções da EJA: reparadora, equalizadora 

e qualificadora, citadas no Parecer 11/00 da CEB/CNE (SOUZA, 2000). 

Partindo-se das considerações feitas, nota-se que durante toda história da 

EJA no país os governos vem se eximindo da responsabilidade para com essa 

modalidade de ensino, a própria LDB não contemplou todos os aspectos 

necessários a um ensino de qualidade que realmente possa equalizar 

oportunidades, diminuir as desigualdades sociais e fomentar uma significativa 

mudança na vida desses educandos. O analfabetismo continua sendo tratado como 

“doença”, que precisa ser erradicada, porém continua sendo tratado de forma 

isolada ou sem o devido cuidado, haja vista que este não se constitui como o 

problema em si, mas sim como uma das formas de manifestação do fenômeno 

chamado pobreza, que por sua vez é resultante da má distribuição de renda no país. 

A EJA, embora atualmente possua maior gama de recursos governamentais 

investido em projeto e nas mais diversas ações voltadas para EJA, continua como a 

caracterizou Brandão (1984, p. 63) “Compensatória e ineficaz, [...] não forma, não 

prepara e, muito menos, transforma”. E assim, os excluídos da escola muitas vezes 

tornam-se excluídos pela escola que os “prepara” para o mercado de trabalho, mas 

não oportuniza aos jovens e adultos sair de sua condição de marginalizados da vida 

                                                 
4 Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 
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social, política e econômica do país. Nesse sentido, corroboramos com Arroyo 

(2006, p. 27) quando nos fala que “(...) A EJA somente será outra do que foi e ainda 

é se for assumida como política pública, se for equacionada no campo dos direitos e 

deveres públicos”. Pois, enquanto a EJA não se constituir como política de Estado 

continuará a ser; nos termos de Brandão, compensatória e ineficaz.  

3. Educação de Jovens e Adultos no Amazonas 

 

A EJA no Brasil passou por vários momentos, descaso absoluto, avanços, e 

retrocessos, no Amazonas os acontecimentos não foram diferentes. De acordo com 

Feitoza (2008), a EJA no Amazonas tem em comum com a EJA nacional, a 

continuidade e descontinuidade das iniciativas educativas. Tais ações, sempre 

articuladas basicamente às determinações federais, com poucas ações de base 

local. 

 De acordo com Miranda (2003) a EJA ganhou espaço institucional no Estado 

amazonense a partir da década de 70 quando o Governo Militar criou o Ensino 

Supletivo como subsistema de ensino a ser assumido pelas Secretarias Estaduais e 

municipais. Em 1972, através da Resolução n° 29/72 do Conselho Estadual de 

Educação - CEE, foi efetivado o Plano Estadual de Implantação da lei 5.692/71 no 

Estado, constituindo as ações sob forma de cinco programas, entre os quais o 

Programa II - Implantação do Ensino Supletivo. Este último teve como objetivo:  

 
Suprir a escolarização regular para adolescentes e adultos que não a 
tenham tido na idade apropriada, proporcionando estudos de 
aperfeiçoamento ou atualização em complementação da escolarização, 
inclusive, através de cursos intensivos de qualificação profissional, ao nível 
de 1° e 2° Graus (AMAZONAS, 1972 apud  MIRANDA, 2003, P. 131-132).  

 

Embora a Lei 5.692/71 organizasse as diretrizes para estrutura e 

funcionamento do Ensino Supletivo, concedia espaço para que cada Unidade 

Federativa organizasse a forma de trabalho de acordo com suas especificidades e 

necessidades. A organização feita pela Secretaria de Educação e Cultura – 

SEDUC/AM seguiram as orientações do Parecer 699/72 governamental, mas 

contemplaram também os aspectos da realidade local. 

A organização do Plano Estadual, os discursos do MEC aliados a promessa 

de erradicação do analfabetismo do MOBRAL, provocaram grande euforia e 
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“entusiasmo” pela educação de jovens e adultos no Brasil. Miranda (idem), nos fala 

que todo o euforismo sócio-educativo voltado para a EJA no país, provocou no 

Estado do Amazonas “[...] a ressonância da esperança de se reverter ou minimizar a 

situação inaceitável do analfabetismo existente e dos índices de baixíssima 

escolarização de uma quantidade significativa da população do Estado”. Com esse 

intento foram organizados vários projetos pela SEDUC. 

Os principais projetos organizados pela Secretaria Estadual de Educação 

foram: Programa de Educação Integrada (PEI) Projetos Sumaúma I e II; Projetos 

Ajuri II e III; Projeto Centro de Estudos Supletivos (C.E.S); Projeto Logos II; Projeto 

de Assistência Técnica e Financeira, DSU/MEC e Projeto de Educação Básica 

(PEB); Projeto de Alfabetização – PROEJA.    

O PEI foi implantado em 1974 tendo como objetivo geral a implantação do 

Ensino Supletivo e como objetivos específicos: ministrar curso supletivo, a nível de 

Ensino Fundamental, para adolescentes e adultos a partir de 14 anos de idade.  O 

PEI fundamentou suas ações em uma experiência anterior, intitulada Projeto Piloto 

de Educação integrada desenvolvida pelo MOBRAL. Os Projetos Sumaúma I e II 

foram criados objetivando capacitar professores leigos do Estado através de ensino 

a distancia, foi organizado em duas fases. A primeira voltada para o Primário tinha 

duração de 10 meses e a segunda, voltada para o Ginásio com duração de 12 

meses (MIRANDA, 2003). 

 Os Projetos Ajuri II e III atuaram como continuação da formação dos 

professores leigos dos projetos anteriores. Destinava-se a qualificar e titular 

professores dos interiores em nível de 2° Grau. O Projeto Centro de Estudos 

Supletivos foi criado pelo Decreto 3189/75 e implantado no Estado pela SEDUC sob 

forma de convênio com o Departamento do Ensino Supletivo do MEC- DSU/MEC . 

de acordo com a autora supracitada (p. 149) os CES se caracterizavam como “[...] 

escola-função, com baixo custo operacional e alto padrão de rendimento escolar, 

com a utilização de tecnologias educacionais e módulos de estudo, com o intuito de 

preservar o desenvolvimento e a iniciativa individual personalizado”. Embora o 

discurso dos CES fosse convincente, a prática, segundo a autora, deixava a desejar, 

pois, limitaram-se “[...] à função de suplência geral, não havendo empenho para a 

ampliação gradativa de suas atividades nas funções Qualificação e Suprimento, 
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através da implantação e oferta de cursos tanto de qualificação, quanto de 

atualização profissional”. 

O Projeto de Assistência Técnica e Financeira (DSU/MEC) foi criado em 1974 

para suprir a carência técnica e financeira que ocorreu a partir da reestruturação da 

subcoordenação do ensino supletivo e da organização dos CES, que a época 

representava para o MEC uma das melhores oportunidades de diminuir os altos 

índices de jovens e adultos sem escolarização. Quanto ao Projeto Logos II,foi 

implantado em 1979 no Amazonas amparado pela Resolução n° 048/78 do 

Conselho Estadual de Educação. Sua primeira experiencia dói realizada em Manaus 

e posteriormente foi sendo estendido para trinte e dois municípios. Voltado para 

formação de professores a nível de Segundo Grau, o Projeto era executado em 

forma de ensino à distância, tendo como objetivo habilitar o grande contingente de 

professores leigos que ainda se fazia presente no Estado (MIRANDA, 2003).   

Projeto de Educação Básica (PEB) substituiu o PEI a partir de 1985 e teve 

como objetivo a garantia da continuidade da escolaridade aos pós alfabetizandos, 

em nível de 1ª a 4ª série; reciclagem de 300 professores; definição de diretrizes 

operacionais para orientar, acompanhar e avaliar a execução do Projeto nas escolas 

da capital e interior. Embora o Programa contemplasse os mesmos objetivos do PEI 

redefiniu sua atuação didático-metodológica e foi responsável por “preparar o 

terreno” para a implantação do PROEJA.  

O Projeto de Alfabetização – PROEJA/AM foi elaborado em 1992 com o 

intuito de “nortear as ações educativas desde a alfabetização até o ensino de 1° e 2° 

Graus – Educação Geral e Profissionalizante, via ação supletiva, no período de 

1992/95” (MIRANDA, 2003. p, 161).  O Programa foi estabelecido através do 

Parecer 699/72 e da Portaria n° 155/ SEDUC. Tendo como objetivo geral: “Implantar 

e implementar ações educativas que transcendam razões pedagógicas razões 

pedagógicas linear-instrumentais, e relevem estímulos emergentes da realidade 

sócio-econômico-cultural de seus beneficiários” (idem, p. 164), o PROEJA 

fundamentou seu trabalho educativo na perspectiva construtivista-interacionista, 

partindo de Paulo Freire e Emília Ferrero visando possibilitar através de sua forma 

de trabalho possibilitar o acesso e a permanência dos jovens e adultos em situação 

de desescolarização. Situado em 14 projetos divididos em quatro grupos de 
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prioridade, o PROEJA visava tanto formar alunos quanto professores leigos; no 

período de 1992/1997 sob responsabilidade do Instituto de Educação Rural/ IERAM, 

vinculado a SEDUC desenvolveu várias ações educativas voltadas para o interior do 

Estado onde o analfabetismo e a falta de formação dos professores constituíam-se, 

e atualmente ainda se constituem, como grave problema. 

Percebe-se que a EJA no Amazonas acompanhou, como enfatizado no inicio 

desta seção, as continuidades e descontinuidades das ações voltadas para a 

educação de jovens e adultos. Muitos foram os projetos, porém poucos os 

resultados e aqueles que mostraram bons resultados foram descontinuados ao 

longo das trocas de governo ou de interesses. Embora o Estado tenha entrado nas 

campanhas nacionais e se engajado para “erradicar” o analfabetismo, “não atingiu 

tal objetivo” (MIRANDA, idem. p. 215), embora o ensino para os jovens e adultos 

tenha melhorado substancialmente, ainda há muito a melhorar, principalmente no 

interior do estado, onde se concentram os maiores índices de analfabetismo. 

Além das ações realizadas pela SEDUC em âmbito estadual, sabe-se que 

também foram desenvolvidos projetos através do Movimento de Educação de Base 

(MEB/ CNBB), Governo Municipal, além de outras instituições e entidades voltadas 

ao trabalho com EJA na cidade de Manaus, entretanto, até o presente momento da 

pesquisa ainda não se teve acesso aos documentos das entidades e instituições 

partícipes desta pesquisa que possibilitem conhecer os projetos e ações 

desenvolvidas pelas mesmas. 
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METODOLOGIA 

 

Tipo de pesquisa 

 

Este trabalho possui cunho documental. Segundo Carvalho (1988) e Andrade 

(2002), a pesquisa documental é um trabalho de investigação científica realizado a 

partir de documentos, estando fundamentado no levantamento de materiais, 

escritos ou não, de primeira mão, que ainda não foram sistematizados. Para cumprir 

com os objetivos desta pesquisa serão solicitados das instituições e entidades 

participantes: relatórios técnicos, diagnósticos, portarias, circulares, vídeos, fotos e 

documentários, memorandos, atas de reuniões e outros documentos que 

possibilitem conhecer o projeto ou experiências desenvolvidas pelas mesmas. 

Local da pesquisa  

 

A pesquisa foi realizada nas seguintes instituições: Universidade Federal do 

Amazonas/UFAM; Instituto Federal de Educação Tecnológica/ IFET; Escola 

Agrotécnica Federal; Serviço Nacional da Indústria/ SENAI; Serviço Social da 

Indústria/SESI; Serviço Nacional do Comércio/SENAC; Serviço Social do 

Comércio/SESC; Secretaria Municipal de Educação e Cultura/SEMED; e nas 

entidades: Associação de Educadores Católicos/AEC e Pastoral da Juventude. 

 

Procedimentos de coleta e análise dos dados 
 
 Foram realizados levantamentos de relatórios, publicações, material de 

divulgação em sites, jornais e acervos das instituições pesquisadas. Os documentos 

serão analisados a partir dos seguintes procedimentos: 

 Catalogação dos documentos quanto à natureza, conteúdo e forma; 

 Extração e análise dos fragmentos dos documentos a partir de uma matriz 

analítica; 

 Elaboração de uma ficha síntese com as principais informações dos 

documentos. 

 



35 
 

RESULTADOS 

 

Este capítulo traz o levantamento de estudos, experiências e pesquisas em 

educação de jovens e adultos catalogadas na Universidade Federal do Amazonas, 

bem como suas análises e contribuições para a compreensão da institucionalização 

da EJA em Manaus. Foram catalogados os projetos desenvolvidos pelo Núcleo de 

Estudos, Experiências e Pesquisas Educacionais – NEPE da Faculdade de 

Educação, Teses e Dissertações na Biblioteca Setorial Norte  e o projeto de EJA do 

Serviço Social do Comércio/SESC. Foram elaboradas fichas síntese para os 

principais documentos, presentes no anexo A.   

 

1. Núcleo de Estudos, Experiências e Pesquisas Educacionais – NEPE/UFAM. 

Criado em dois de Julho de 1989, por um grupo de professoras5 da Faculdade 

de Educação, o NEPE, foi idealizado para articular a Faculdade de Educação com 

as experiências educativas que se efetivaram fora dela (licenciaturas, órgãos 

responsáveis pelo ensino formal e movimentos populares). O Núcleo foi 

regulamentado Em 1992, passando a ser vinculado ao Conselho Departamental da 

FACED6 e temático em Educação Popular. 

Desde sua fundação o NEPE tem desenvolvido e organizado vários projetos e 

eventos dentro de sua área de atuação, buscando fomentar discussões e debates 

em torno das problemáticas da educação, principalmente a EJA Popular, visando 

superar os entraves e promover conquistas. Abaixo estão listados os projetos e 

eventos promovidos pelo Núcleo. 

Projetos de Pesquisa/ PIBIC: 

• 1989 - Dinamização do Núcleo de Estudos, Experiências e Pesquisas 

Educacionais; 

• 1990/1992 - Brigada de Alfabetização: alternativas metodológicas na 

alfabetização de adultos: 

- A ação do poder público estadual no campo da educação no Estado do Amazonas; 

                                                 
5 Marlene Ribeiro, Cidúlia Mello, Theodósia Sofia Correa e Esther Ferreira. 
6 Faculdade de Educação. 
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- A educação no meio rural: a atuação do IERAM (Instituto de Educação Rural no 

Estado do Amazonas). 

• 1992- Pré-Vestibular Alternativo nos bairros de Petrópolis e Compensa; 

• 1992/1993 - O livro didático Alternativo de Ciências: uma abordagem de 

conteúdos experimentais práticos para a 5º série do 1º grau; Retrospectiva histórica 

da educação pré-escolar no Estado do Amazonas e Alfabetização de adultos na 

perspectiva da educação popular, como contribuição aos movimentos sociais. 

• 1993/1994 - O ensino de ciência: uma proposta metodológica para a 5º serie do 

1º grau e Compensa II e Zumbi II: as diversas faces da organização comunitária. 

 1995 - Violência e Educação: um estudo sobre a depredação do patrimônio físico na 

escola. 

• 1996 - Estudo comparativo: aprendizagem e desenvolvimento/pensamento e 

linguagem - dois pensadores: Piaget e Vygotsky. 

• 2006/2007 - Pensadores da Educação: a construção de idéias no limiar da 

educação da criança. 

• 2007/2008/2009 – Processos de Ensino Aprendizagem do adulto na Educação 

Popular. 

• 2009/2010 – Catalogação de Estudos, Experiências e Pesquisas na Educação de 

Jovens e Adultos no Município de Manaus. 

 

Projetos de Extensão 

1992 - Projeto Alternativo na Comunidade de São Francisco: recreação e lazer 

comunitário, higiene e saúde, horta comunitária, musicalização e artes cênicas. 

- Alfabetização de adultos pelo método Paulo Freire: Compensa e Zumbi;  

- Convênio MAGUTA/Ticunas e Raio de Luz: dança e teatro. 

• 1992/1997 - Pré-vestibular Alternativo nos bairros de Petrópolis, Compensa e 

Cidade Nova. 

• 1992/1996 - Alfabetização na Perspectiva de Educação Popular com atuação nos 

bairros: Compensa, Glória, São Lázaro e Zumbi, Santo Agostinho e Colônia Antonio 

Aleixo. 
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• 1993 - Assessoria e capacitação de pessoal que trabalha com crianças e 

adolescentes do Centro Social Nossa Senhora das Graças; Alfabetização de adultos 

no bairro da Compensa II;  Projeto Alternativo Raio de Luz: dança/uma 

alternativa de educação comunitária e Projeto Alternativo Raio de Luz: alfabetização 

de jovens e adultos. 

• 1995 - Formação de professores Ticuna: curso de habilitação para o magistério 

em nível de 2º grau. 

• 1995/1997 - Educação Popular, Raio de Luz: uma experimentação do corpo 

como instrumento de cidadania/contatos cênicos, desenvolvido nos bairros de São 

Lázaro ,Zumbi e Jorge Teixeira. 

• 1996 - Prévestibular para estudantes indígenas residentes em Manaus. 

• 1996/1997 - Assessoria à Escola Alternativa da Comunidade de São Francisco. 

• 1997 - Educação de Jovens e Adultos nas Comunidades do São Lázaro, Crespo, 

Compensa; Alfabetização de adultos numa perspectiva popular das mulheres 

indígenas Sateré-Mawé; Assessoria Pedagógica à Escola Estadual Tiradentes; 

Assessoria aos Pré-Vestibulares Alternativos da Compensa e Petrópolis; NEPE em 

Revista (projeto de edição de tablóide e caderno sobre a temática da educação 

popular), vinculado a PROCOMUM e I Mostra de trabalhos do NEPE.   

• 1998 - I Seminário de Educação Popular do Amazonas. 

• 1998/2005 - Assessoria e Acompanhamento Didático-Pedagógico aos 

professores/alfabetizadores do Estado do Amazonas/Alfabetização Solidária. 

• 1999 -  II Seminário de Educação Popular do Amazonas; 

• 2001/2003 - Educação de Jovens e Adultos em áreas de Assentamento no 

Estado do Amazonas/PRONERA/INCRA/UFAM. 

• 2004/2006 - Educação de Jovens e Adultos e Diversidade Cultural em áreas de 

assentamento no Estado do Amazonas/PRONERA/INCRA/UFAM. 

• 2005/2007 -  Educação de Jovens e Adultos e Diversidade Cultural: inclusão 

através da escolarização em áreas de assentamento no Estado do Amazonas. 
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• 2006 - I Seminário Estadual Movimentos Sociais, Educação de Pessoas Jovens 

e Adultas e Emancipação: matrizes históricas, marcos conceituais, impactos políticos 

no Brasil e no Amazonas. 

• 2008- Seminário “40 anos da Pedagogia do Oprimido: pensamento de Paulo 

Freire na atualidade”. 

• 2008- Seminário “40 anos da Pedagogia do Oprimido: conectando com a 

Pesquisa e a Extensão”. 

• 2009-2010 Encontros temáticos em Educação de Jovens e Adultos: abordagens 

teórico-metodológicas. 

• 2009- 2010 – Projeto de Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos - Igreja Santa 

Terezinha/Alvorada II. 

 

Como o próprio nome sugere, o NEPE apresenta várias pesquisas, 

experiências e estudos em EJA. Os documentos apontam que as primeiras 

experiências foram realizadas através de projetos de extensão, intitulados de 

“Alfabetização de Jovens e Adultos na Perspectiva da EP”, inicialmente nos bairros 

periféricos de Manaus.  A partir de 1998, o NEPE tem desenvolvido ações em EJA, 

articuladas aos projetos institucionais, como o Programa de Alfabetização Solidária 

(1998-2005) e o PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(2001-em vigência).  

Atualmente o NEPE tem desenvolvido os seguintes projetos: 

 2001 – 2003 - Educação de Jovens e Adultos em áreas de Assentamento no 

Estado do Amazonas/PRONERA/INCRA/UFAM; 

 2005 – 2006 -  Educação de Jovens e Adultos Diversidade Cultural em áreas de 

assentamento no Estado do Amazonas/PRONERA/INCRA/UFAM; 

 2005 – 2007 -  “Educação de Jovens e Adultos e Diversidade Cultural em Áreas 

de Assentamento no Estado do Amazonas”; “Educação de Jovens e Adultos e 

Diversidade Cultural: inclusão através da escolarização nas áreas de assentamento 

no Estado do Amazonas”; “Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária “; 

entre outros. 
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Foi possível encontrar vários relatórios de atividades, em que a metodologia 

utilizada é coerente com os objetivos fins das ações. Além de promover a 

“escolarização” dos educandos, buscam como projeto maior o desenvolvimento 

político, bem como engajamento dos mesmos na organização e participação nos 

movimentos sociais populares. Percebe-se que o trabalho vem obtendo bons 

resultados, embora enfrente problemas e dificuldades em relação à manutenção e 

financiamento das ações.  

As ações do NEPE concebem o adulto como um ser sujeito da construção do 

seu conhecimento, autônomo que não pode ser domado, condicionado e nem 

enchido com conhecimentos distanciados de sua realidade sociocultural. Percebe-se 

uma forte valorização destes sujeitos, e esta valorização reflete diretamente nos 

resultados das ações, que segundo os documentos são muito positivas. Apesar das 

dificuldades em relação à manutenção e financiamento das ações, os trabalhos 

empreendidos apresentam-se como exemplos a serem seguidos em EJA. Educação 

de Jovens e Adultos concebida como instrumento de libertação e emancipação dos 

alunos para que se reconheçam como sujeitos históricos, construtores e 

reconstrutores da cultura e agentes da transformação social.  

 

2. Biblioteca Setorial Norte 

Na Biblioteca foram catalogados nove Dissertações de Mestrado: oito em EJA e 

uma em Educação Popular. Além de uma Tese de Doutorado em EJA e Educação 

Popular, como mostrado na tabela abaixo.  
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AUTOR (A) TÍTULO ANO 

ARAÚJO, Ester Figueiredo 
 
O fazer pedagógico do professor na formação do jovem e do 
adulto trabalhador. 

2005 

FEITOZA, Ronney da Silva (Tese) 
 
Movimentos de Educação de Pessoas Jovens e Adultas na 
perspectiva da Educação Popular no Amazonas: Matrizes 
históricas, marcos conceituais e impactos políticos. 

2008 

MARTINS, Ana Cristina Fernandes. 
 
Políticas públicas em educação de jovens e adultos: reflexões 

2002 

MUNEYMNE, Jhones Macario da 

Silva. 

A educação de Jovens e Adultos no sistema penitenciário de 
Manaus: estudo de caso na Cadeia Pública Desembargador 
Raimundo Vidal Pessoa. 

2004 

NOGUEIRA, Arlene Araújo Educação de Jovens e Adultos: da formação do educador à 
aprendizagem do educando. 

2005 

OLIVEIRA, Maria Sônia Souza de. Trabalho e Educação: um olhar sobre a educação de jovens e 
adultos e a relação com o mundo do trabalho. 

2007 

OLIVEIRA, Julieta Figueira de 
 
Leitura e subjetividade: relações e fundamentos da aquisição 
da escrita na educação de jovens e adultos. 

2005 

SANTOS, Ana Grijó dos. 
Os fundamentos históricos da educação popular, o projeto Raio 
de Luz e as formas de organização dos moradores do bairro de 
São Lázaro. 

2005 

SILVA, Maria de Nazaré Barros. Educação de Jovens e Adultos no Estado do Amazonas (2000-

2003). 

2005 

SPERANZA, Nair Paiva. 
 
Clientela do MOBRAL: suas características sócio-econômicas. 

1974 

Tabela 1: Pesquisas em EJA 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 

 

Além das ações, os documentos do NEPE apresentam também estudos 

realizados neste contexto. Há investigações acerca das metodologias adotadas nas 

práticas de EJA em Manaus, e é possível a partir destes documentos elucidar 

lacunas na compreensão do processo de institucionalização da EJA em Manaus. 

Segundo os mesmos, poucas são as práticas embasadas pela proposta 

emancipatória. Os documentos referentes aos estudos das políticas públicas de EJA 

apontam práticas pouco sólidas, que iniciam e antes de se institucionalizarem 

encerram-se. Isso leva ao questionamento acerca da garantia de tais políticas, se 

são políticas de estado ou de governo. 
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3.  Serviço Social do Comércio/SESC 

 

O Serviço Social do Comércio/SESC é uma entidade mantida pelos 

empresários do comércio de bens e serviços. Atua nas áreas da Educação, Saúde, 

Lazer, Cultura e Assistência. Uma de suas características é a promoção de valores 

maiores como o exercício à cidadania, o amor à liberdade e à democracia, e o apoio 

aos menores favorecidos, oferecendo-lhes, através da educação, meios para a 

conquista de melhores condições de vida.  

Entre os projetos de EJA, está o SESC LER. Este por sua vez, atua em 69 

municípios de 18 estados. Pólos irradiadores de cultura e ponto de encontro das 

comunidades, são 61 Centros Educacionais construídos e seis em construção. 

Criado em 1999, o projeto parte da alfabetização de jovens e adultos para assumir 

um novo conceito em educação e cidadania. 

A Coordenação Estadual é composta por dois pedagogos, para o 

acompanhamento presencial e semipresencial para os professores. O projeto 

nacional data de 1998, chegando a Manaus no ano seguinte.  

O projeto possui sala de aula, sala de leitura, espaços para atividades 

esportivas, culturais e atendimento à saúde. Funciona em escolas do SESC, 

unidades operacionais, mini-centros, espaços de construção civil e nas Igrejas. 

No estado durante este processo de existência, atendeu 7.320 alunos nos 

cursos de alfabetização e 1º segmento e em 2006, recebeu o prêmio Medalha Paulo 

Freire, durante o ENEJA.  

4. Secretaria Municipal de Educação e Cultura/SEMED 

 

Apesar do consecutivo esforço para obter os documentos desta instituição, o 

mesmo não foi possível. Será apresentado abaixo um panorama sobre o trabalho de 

EJA realizado pela SEMED, baseado nos demais documentos obtidos coletados na 

pesquisa.  
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O núcleo de EJA da SEMED baseia suas ações nas diretrizes legais 

nacionais e locais. Através deste núcleo, a SEMED atende ao 1º e 2º Segmento da 

Educação de Jovens e Adultos. O 1º Segmento é oferecido, no turno noturno, nas 

escolas da rede municipal, com a seguinte estrutura: 1ª fase A (Alfabetização); 1ª B 

(1ª e 2ª série); e 2ª fase (3ª e 4ª séries). As disciplinas que compõe a grade 

curricular deste segmento são: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, 

Ciências, Artes e Ensino Religioso (MANAUS, 2008b apud  ALVES, 2009). O 2º 

segmento também é oferecido no noturno.  

Em 2004, a SEMED criou o Centro Municipal da Educação de Jovens e 

Adultos, Prof. Samuel Benchimol (CEMEJA), com a finalidade de atender o aumento 

da demanda, especialmente de 5ª a 8ª série. O CEMEJA oferece aulas presenciais e 

semipresenciais, nos turnos matutino, vespertino e noturno, em 12  salas de aula, 

atendendo aproximadamente 2.500 alunos. Mensalmente é realizado o exame de 

suplência de 1ª a 4ª série, para regularização de histórico escolar, àqueles que por 

algum motivo, não têm como comprovar sua devida escolarização deste período 

(ALVES, 2009).  

A autora afirma que a metodologia destas práticas é interdisciplinar, 

transdisciplinar e dialógica, pautada nos quatro pilares da educação apontados pela 

UNESCO: aprender a conhecer, fazer, viver e ser. Como concepção teórica utilizam 

a pedagogia freireana e a Teoria Sócio-Construtivista. Como proposta de educação, 

objetivam além da aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades 

que lhe permitam novas inserções no mundo do trabalho, na vida social e nos canais 

de participação. O público atendido são jovens e adultos com quinze anos ou mais, 

trabalhadores do comércio, Distrito Industrial e etc. Atendendo alunos do 2º 

Segmento do Ensino Fundamental (5ª a 8ª série) e Ensino Médio. Como sistema de 

avaliação fazem no mínimo três avaliações para Português, e para as demais 

disciplinas no mínimo duas avaliações, ambas valendo de 0 a 100. Os professores 

pertencem à rede de ensino e são habilitados de acordo com as normas legais. 

Possuem formação em Normal Superior, Pedagogia e áreas afins, de acordo com 

sua atuação. A formação continuada é oferecida através de cursos, seminários, 

oficinas, encontros e etc.  
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5. Demais instituições 

 

Um dos empecilhos para o desenvolvimento desta investigação foi 

justamente a burocracia, pois o atraso no recebimento dos materiais para análise 

sempre são justificados por falta de autorização, assinaturas, agenda cheia dos 

responsáveis, etc. 

Não foi possível obter os dados referentes às demais instituições e entidades 

partícipes da pesquisa, pois embora tenham sido entregues ofícios às mesmas e se 

tenha conseguido contato com os responsáveis pelos projetos, não obtivemos os 

dados referentes aos mesmos. 

Quanto à solicitação junto a Secretaria Municipal de Educação, instituição 

vital para um bom desenvolvimento desta pesquisa, não se obteve nenhum retorno 

por parte da coordenadoria do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos – NEJA, 

embora tenham sido protocolados três ofícios na referida instituição. Devido a tais 

acontecimentos neste relatório não consta as tabelas dos projetos desenvolvidos 

pelas demais entidades e instituições. Para os quais se empreenderam esforços 

para que se pudesse ter acesso a todos e mostrar os resultados no presente 

relatório.   

Faz-se inevitável a análise deste descaso por parte de tais entidades. A 

dificuldade no acesso de tais registros reflete um ponto que precisa ser exposto. 

Enquanto ações de políticas publicas de educação, tal documentação deveria estar 

acessível não apenas a pesquisadores, mas também à população em geral.  Este 

ponto merece receber atenção, pois diante da falta destes documentos, não há 

como identificar o lugar das políticas de EJA em Manaus, bem como seu processo 

de institucionalização e a parcela da população beneficiada com seus serviços.  

Tais documentos são a base para a análise da relevância destas políticas, e 

esta burocracia implica em novos questionamentos, que precisarão ser respondidos 

em posteriores pesquisas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fazer Educação de Jovens e Adultos, implica em respeitar os aspectos 

singulares do desenvolvimento deste público alvo, diferenciando drasticamente da 

metodologia das escolas monásticas do século VII.  

Partindo deste pressuposto, várias ações se fazem presentes no município 

de Manaus desde a década de 60 até os dias atuais, e que vêm contribuindo para 

diminuir os índices de analfabetismo presentes em sujeitos maiores de quinze anos. 

Neste contexto, a presente pesquisa permitiu a partir da análise de documentos, 

elaborar um panorama histórico das ações desenvolvidas pelas principais 

instituições que atuam com esta categoria de ensino, onde foi possível constatar que 

apesar de ainda ter muito a ser feito, há espaços  adequados para formação de 

educadores como o Núcleo de Estudos, Experiências e Pesquisas Educacionais, 

que formam educadores aptos a implementar trabalhos seguindo a metodologia 

freireana. Um trabalho em que se faz presente a valorização do sujeito, e que vem 

apresentando resultados positivos como apontam os documentos. Há políticas 

nacionais sendo implementadas no Município e igualmente apresentando resultados 

positivos, porém fica ainda uma lacuna a ser elucidada a partir de mais estudos 

nesta área.  

Permanece a dúvida em relação à presença ou ausência de documentos por 

parte de algumas instituições, devido à dificuldade ao acesso aos mesmos. 

Enquanto política pública que busca a institucionalização, não parece coerente reter 

tais informações, enquanto as ações de outras entidades estão com suas propostas 

pedagógicas e seus números disponíveis à população através da internet. É 

importante chamar a atenção para este aspecto e questionar acerca da falta de 

transparência. Após consecutivas tentativas de obter documentos vitais para uma 

análise profunda sobre o processo de institucionalização da EJA em Manaus, e após 

não ter tido acesso a estes documentos, pode-se concluir que esta prática ainda não 

é sólida, não está estruturada.  

Outro ponto importante é a relevância dos estudos da psicologia para a 

construção de metodologias adequadas para esta prática, na compreensão destes 
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sujeitos. A interpretação do que eles necessitam, em como avaliar esta 

aprendizagem, monitorar e mensurar sua validade.  

Os trabalhos educacionais voltados para os jovens e adultos refletem 

diretamente a forma como a sociedade os percebe. Os documentos mostram que 

existe um olhar específico voltado para as suas particularidades, porém 

definitivamente esta concepção de aprendizagem ainda está longe de ser 

considerada como institucionalizada. Não há garantias de que este público tem seu 

espaço, seu direito de se desenvolver, de aprender e de obter através do ensino 

uma transformação nas suas vidas.  Fazem-se necessárias mais pesquisas para 

elucidar as lacunas existentes, e mais ações consistentes e duradouras para 

promover a qualidade do ensino para esta parcela da sociedade.  
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ANEXO A – Fichas síntese 

 

Ficha Síntese 1 

Documento: NEPE. Relatório do I Seminário “Movimentos Sociais, Educação de Pessoas 

Jovens e Adultas e Emancipação: Matrizes históricas, marcos conceituais e 

impactos políticos no Brasil e no Amazonas” Manaus: NEPE, 2006.   

Ano: 2006 

Natureza Documento Impresso 

Conteúdo 
Contém o relatório das atividades desenvolvidas no I Seminário 

“Movimentos Sociais, Educação de Pessoas Jovens e Adultas e 
Emancipação: Matrizes históricas, marcos conceituais e impactos políticos 
no Brasil e no Amazonas” 

Resumo 
Relatório do I Seminário “Movimentos Sociais, Educação de Pessoas 

Jovens e Adultas e Emancipação: Matrizes históricas, marcos conceituais e 
impactos políticos no Brasil e no Amazonas”, que ocorreu em Manaus, em 
2006.  

O relatório descreve a Solenidade de Abertura, a 1ª mesa temática com 
tema: “Matrizes Histórico-Conceituais e impactos políticos da EJA no Brasil e 
no Amazonas”, a 2ª mesa temática, com tema: “Paulo Freire e Dialogicidade: 
apontamentos de uma Educação Popular para a humanização”, 3ª mesa 
temática com tema: “Iniciativas dos Movimentos Sociais Populares de EJA 
no Brasil e no Amazonas”, Relatos de Experiências como o Projeto 
Conexões de Saberes, NEPE, Fórum de EJA e atividades realizadas na 
Pastoral da Criança. 4ª mesa temática com tema: “Políticas Institucionais, 
projetos emancipatórios e transformações político-pedagógicas da EJA no 
Amazonas” 5ª mesa temática com tema: “Movimentos Sociais e Educação 
de Jovens e adultos: Perspectivas emancipatórias?”. Há ainda relatos das 
considerações finais e do encerramento do evento.  

Forma Impresso, 110 páginas. 

Fonte Acesso restrito. Obtido no acervo do NEPE – Núcleo de Estudos, 
Experiências e Pesquisas Educacionais, localizado na Faculdade de 
Educação da Universidade Federal do Amazonas. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 
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Ficha Síntese 2 

Documento: SESC. Gerência de Educação e Ação Social. Proposta pedagógica do SESC 

LER / SESC, Gerência de Educação e Ação Social. Rio de Janeiro: SESC, 

Departamento Nacional, 2000. 

Ano: 2000 

Natureza Documento Impresso 

Conteúdo Proposta pedagógica do projeto SESC LER 

Resumo 
O SESC LER atua em 69 municípios de 18 estados. Pólos irradiadores de 

cultura e ponto de encontro das comunidades, são 61 Centros Educacionais 
construídos e seis em construção. Criado em 1999, o projeto parte da 
alfabetização de jovens e adultos para assumir um novo conceito em educação e 
cidadania. 

Este documento apresenta a proposta pedagógica do projeto SESC LER, 
dividida em 4 seções: A primeira Contém suas diretrizes básicas, características 
gerais do projeto, conceito e metodologia da alfabetização, engajamento e 
formação dos educadores.  

Na segunda seção são apresentados os aspectos organizativos, identificação 
e mobilização de demanda, marco legal, estrutura de funcionamento dos cursos e 
certificação, estratégias intersetoriais e interinstitucionais. 

Na terceira seção, são apresentados os instrumentos de trabalho do educador, 
seu plano didático, a caracterização do grupo, os projetos temáticos e a 
organização do trabalho pedagógico, outras formas de organizar as atividades 
pedagógicas e avaliação. Na última seção são apresentadas as áreas, conteúdos 
e objetivos de aprendizagem como estudos da sociedade e da natureza, o aluno 
e o lugar de vivência, o corpo humano e suas necessidades, os seres humanos e 
o meio ambiente, trabalho, cidadania e participação, cultura e diversidade cultura, 
arte, movimento e corpo, língua portuguesa, linguagem oral, linguagem escrita, 
matemática, números, operações e procedimentos de cálculo, medidas, 
geometria, e por fim introdução à estatística. 

Forma 
Impresso, 82 pg. 

Fonte 
Disponível em formato digital no site www.sesc.com.br 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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Ficha Síntese 3 

Documento: SESC. Diretrizes para a orientação pedagógica do Projeto SESC LER. Rio de 

Janeiro: SESC, Departamento Nacional, 2003. 

Ano: 2000 

Natureza Documento Impresso 

Conteúdo Documento contendo as diretrizes para a orientação pedagógica do Projeto 
SESC LER 

Resumo 
O SESC LER atua em 69 municípios de 18 estados. Pólos irradiadores de 

cultura e ponto de encontro das comunidades, são 61 Centros Educacionais 
construídos e seis em construção. Criado em 1999, o projeto parte da 
alfabetização de jovens e adultos para assumir um novo conceito em educação e 
cidadania. 

Este documento é divido em três partes. Na primeira apresenta os princípios e 
conceitos relacionados à orientação pedagógica, formação dos professores, 
planejamento e articulação de uma comunidade de aprendizagem. Na segunda 
parte intitulada “Alguns procedimentos e instrumentos de trabalho”, são 
apresentados critérios para seleção de professores, supervisão, plano geral de 
trabalho entre outros. Na terceira e última parte intitulada “Sugestões de textos e 
outros materiais para formação dos educadores” são apresentados fundamentos, 
aspectos pedagógicos, sites de EJA e vídeos para formação de educadores de 
adultos. 

Forma Impresso, 66 pg. 

Fonte 
Acesso restrito. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 
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Ficha Síntese 4 

Documento: ALVES, Ildeneti de Jesus. Processos de ensino-aprendizagem do adulto na 

educação popular. Manaus: CNPq, 2009. Relatório de Pesquisa de iniciação 

científica.  

Ano: 2009 

Natureza Relatório de Pesquisa de Iniciação Científica 

Conteúdo Relatório de Pesquisa de Iniciação Científica sobre os processos de ensino-
aprendizagem do adulto na educação popular na cidade de Manaus-AM. 

Resumo 
Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar com base na perspectiva 

sócio-histórica os processos de ensino-aprendizagem de adultos presentes na 
Educação Popular (EP) na cidade de Manaus. O projeto foi executado em duas 
etapas. Na primeira etapa foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 
Fazer levantamento de projetos de Educação Popular realizados na Secretaria 
Municipal de Educação de Manaus (SEMED) e na Secretaria de Estado na 
Educação do Amazonas (SEDUC) no período de 2001 a 2006. Na segunda etapa 
foram levantados os projetos realizados pelo Núcleo de Estudos, Experiências e 
Pesquisas Educacionais/ NEPE/UFAM, analisadas as concepções teóricas que 
norteiam os projetos e suas possíveis implicações para os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem dos jovens e adultos atendidos por eles. 
Realizou-se um estudo bibliográfico sobre Educação Popular, Educação de 
Jovens e Adultos, processos de ensino-aprendizagem do adulto e levantamento 
de relatórios e publicações sobre projetos desenvolvidos com jovens e adultos 
pela SEDUC, SEMED e NEPE. Para apreciação dos dados obtidos foram 
construídas matrizes analíticas, contemplando as categorias de análise e suas 
descrições. Constatou-se através deste projeto que as ações de EJA realizadas 
pela Secretaria Estadual e Municipal de Educação contemplam apenas em parte 
os elementos constituintes de um projeto educacional da Educação Popular, mas 
não podem ser caracterizados como tal por não observarem o caráter político do 
projeto libertador da EP. Verificou-se que tal projeto encontra-se contemplado 
apenas nas ações realizadas pelo NEPE o que nos possibilita inferir que a 
Educação Popular continua mais abrangente que a EJA trabalhada 
institucionalmente. 

Forma Impresso, 71 pg. 

Fonte Disponível no acervo do NEPE – Núcleo de Estudos, Experiências e 
Pesquisas Educacionais, localizado na Faculdade de Educação da Universidade 
Federal do Amazonas. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 
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Ficha Síntese 5 

Documento: NASCIMENTO, Maria do Socorro Costa do. Brigada de Alfabetização: 

Alternativas Metodológicas em Alfabetização de Adultos. Manaus: FUA-CNPq-

INPA, 1992. Relatório de Pesquisa de Iniciação Científica. 

Ano: 1992 

Natureza Relatório de Pesquisa de Iniciação Científica 

Conteúdo Relatório de Pesquisa sobre EJA realizado no município de Manaus-AM.  

Resumo 
A pesquisa teve por objetivo conhecer a metodologia empregada pelo projeto 

“Brigada de Alfabetização”, estudando-a de forma comparativa, com o método 
Paulo Freire. 

É apresentada uma análise história da EJA em Manaus explanando sobre o 
Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, a fundação EDUCAR e 
posteriormente a “Brigada de Alfabetização”. 

Na análise dos resultados, são apresentados os resultados da comparação do 
método utilizado na Brigada de Alfabetização e o método Paulo Freire. 

Forma Impresso, 48 pg.  

Fonte Acesso restrito. Obtido no acervo do NEPE – Núcleo de Estudos, Experiências 
e Pesquisas Educacionais, localizado na Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Amazonas. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 
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Ficha Síntese 6 

Documento: LIMA, Antônia Silva de; MARICAUA, Maria Sãmia Lopes. ESTUDO 

COMPARATIVO: aprendizagem e desenvolvimento; pensamento e linguagem – 

dois pensadores: VYGOTSKY E PIAGET. Manaus:  CNPq, 1997. Relatório de 

Pesquisa de Iniciação Científica. 

Ano: 1997 

Natureza Relatório de Pesquisa de Iniciação Científica 

Conteúdo Relatório de Pesquisa de um estudo comparativo entre Vygotsky e Piaget. 

Resumo 
Compõe-se de um estudo comparativo entre Piaget e Vygotsky a partir dos 

conceitos: aprendizagem e desenvolvimento. Pensamento e linguagem. O eixo 
norteador da pesquisa diz respeito ao aprofundamento teórico que pretendemos 
adquirir das linhas de abordagem dos dois teóricos, buscando contribuir para a 
prática de sala de aula em torno da Disciplina Métodos de Alfabetização, no curso 
de pedagogia e ao mesmo tempo, para um aperfeiçoamento na atuação da 
pesquisa, como integrante do Núcleo de Estudos, Experiências Educacionais – 
NEPE, órgão articulador e fomentador de pesquisa e extensão da FACED. 
Apresenta um estudo de cunho teórico, percorrendo a vasta produção dos dois 
teóricos e mais alguns outros autores que desenvolvem produções científicas 
com as linhas de abordagem desses pensadores. Vale-se do método 
comparativo que é desenvolvido em estudos de semelhanças e diferenças entre 
os diversos grupos para uma melhor compreensão do comportamento humano.  

Forma Impresso, 33pg 

Fonte Acesso restrito. Obtido no acervo do NEPE – Núcleo de Estudos, Experiências 
e Pesquisas Educacionais, localizado na Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Amazonas. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 
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Ficha Síntese 7 

Documento: LIMA, Antônia Silva; FERREIRA, Elionora da Conceição. PROJETO DE 

ASSESSORIA PEDAGÓGICA À ESCOLA ALTERNATIVA DE SÃO FRANCISCO. 

Manaus:  FACED/NEPE, 1998. Relatório de Projeto de Extensão. 

Ano: 1998 

Natureza Relatório de Projeto de Extensão 

Conteúdo 
Contém o relatório das atividades desenvolvidas no projeto de assessoria 

pedagógica à escola alternativa de São Francisco, realizado no município de 
Manaus-AM. 

Resumo 
Trata-se de um relatório, fruto do trabalho desenvolvido entre os meses de 

maio a dezembro de 1998, na comunidade São Francisco, onde localiza-se a 
Escola Alternativa Padre Mauro Fancello, município de Manaus-AM.  

O relatório apresenta as experiências vivenciadas por suas autoras, ao 
trabalharem com a proposta de alfabetização de Heloísa Vilas Boas e com o 
processo de conscientização de Paulo Freire.  

Forma Impresso, 14 pg. 

Fonte Acesso restrito. Obtido no acervo do NEPE – Núcleo de Estudos, Experiências 
e Pesquisas Educacionais, localizado na Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Amazonas. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 
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Ficha Síntese 8 

Documento: NEPE. Relatório Final – Projeto de Alfabetização de adultos na concepção 

popular no bairro de São Lázaro. FACED/NEPE, 1998. Relatório de Projeto de 

Extensão. 

Ano: 1998 

Natureza Relatório de atividade de extensão 

Conteúdo 
O documento apresenta um relato das atividades realizadas no Projeto de 

Alfabetização de adultos na concepção popular no bairro de São Lázaro, no 
município de Manaus-AM. 

Resumo 
O projeto de alfabetização de adultos na concepção popular no bairro de São 

Lázaro, foi realizado no município de Manaus-AM, pelo Núcleo de Estudos,  
Experiências e Pesquisas Educacionais-NEPE. O relatório descreve como este 
projeto foi implementado, abordando sua metodologia freireana, dados gerais do 
projeto, impressões e considerações sobre as atividades. 

Forma Impresso, 16 pg. 

Fonte Acesso restrito. Obtido no acervo do NEPE – Núcleo de Estudos, Experiências 
e Pesquisas Educacionais, localizado na Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Amazonas. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Ficha Síntese 9 

Documento: SANTOS, Ana Grijó dos. Relatório final das atividades do projeto de 

alfabetização de adultos na perspectiva de educação popular nos bairros de São 

Lázaro, Glória e Compensa durante o ano de 1995. FACED/NEPE, 1996. 

Relatório de Projeto de Extensão. 

Ano: 1996 

Natureza Relatório de atividades de extensão 

Conteúdo Contém relato das atividades desenvolvidas no projeto.  

Resumo 
As atividades do Projeto de Alfabetização de Adultos, na Perspectiva de 

educação Popular, nos Bairros de São Lázaro, Glória e Compensa II, foram 
realizadas pelo Núcleo de Estudos, Experiências e Pesquisas Educacionais – 
NEPE, através da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Amazonas tendo 
a coordenação da estudante do Curso de Pedagogia e Coordenadora do NEPE, 
Ana Grijó dos Santos.  

O projeto foi desenvolvido no período de março a dezembro de 1995, tendo 
como objetivo: assegurar a continuidade do Projeto de Alfabetização de Adultos, 
desenvolvido nas comunidades de São Lázaro, Compensa II e Glória, 
contribuindo para a construção de uma relação orgânica entre a Universidade e 
os movimentos populares: desenvolver as atividades reflexivas, através das 
discussões nos círculos de cultura, sobre os problemas do homem na sociedade, 
propiciando sua ação quanto sujeito histórico; oportunizar estas comunidades 
com mecanismos que forneçam o desenvolvimento do processo da leitura e 
escrita de sua realidade, tendo como base as idéias de Paulo Freire, que tem 
como premissa básica sobre o ato da leitura assim explicitado pelo próprio 
educador. “A leitura do mundo precede a leitura da palavra da mesma maneira 
que o ato de ler palavras implica necessariamente numa contínua releitura do 
mundo [...]”. Seus pressupostos teóricos objetivam, antes de qualquer outra 
coisa, desvelar e difundir o pressuposto teórico a partir de um de seus principais 
projetos pedagógicos, ao qual tem dedicado a maior parte de sua vida de 
educador. 

Forma Impresso, 12 pg. 

Fonte Acesso restrito. Obtido no acervo do NEPE – Núcleo de Estudos, Experiências 
e Pesquisas Educacionais, localizado na Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Amazonas. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 
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Ficha Síntese 10 

Documento: 

NEPE. Relatório pedagógico final do Projeto de Educação de Jovens e Adultos 

em áreas de assentamento no estado do Amazonas. FACED/NEPE,  2003. 

Relatório de Projeto de Extensão. 

Ano: 2003 

Natureza Relatório de atividades e extensão.  

Conteúdo Contém relato e análise das atividades desenvolvidas no projeto.  

Resumo 

O presente projeto foi fruto de um convênio interinstitucional firmado entre o 
PRONERA, INCRA (Superintendência Regional), Universidade do Amazonas e 
FETAGRI (Federação dos Trabalhadores da Agricultura), tendo suas atividades 
iniciadas no dia 03 de dezembro de 2001.  

Constam no relatório os antecedentes sobre a implementação do projeto, 
indicadores quantitativos do processo inicial de trabalho, indicadores finais do 
processo de alfabetização nos assentamentos atendidos pelo projeto, uma 
análise crítica do processo de alfabetização e dos resultados do projeto, custos 
de execução orçamentária, referências bibliográficas e anexos.  

 

Forma Impresso, 280 pg. 

Fonte 
Acesso restrito. Obtido no acervo do NEPE – Núcleo de Estudos, Experiências 

e Pesquisas Educacionais, localizado na Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Amazonas. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 
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Ficha Síntese 11 

Documento: SANTOS, Ana Grijó dos. Os fundamentos históricos da educação popular, o 

projeto raio de luz e as formas de organização dos moradores do bairro de São 

Lázaro – Manaus-AM: 1956-2001. Manaus: UFAM, 2005. Dissertação de 

Mestrado. 

Ano: 2005 

Natureza Dissertação de mestrado. 

Conteúdo Educação Popular, projeto Raio de Luz, Associação dos Moradores do Bairro 
de São Lázaro, Movimentos Populares e emancipação.  

Resumo 
A presente dissertação versa sobre o processo de organização dos moradores 

do Bairro de São Lázaro no período compreendido entre 1956, data de sua 
fundação, até o ano de 2001, ocasião em que a Associação de Moradores 
daquele bairro, arrefeceu-se o entusiasmo nas lutas pela cidadania e pela 
melhoria das condições de moradia dos seus habitantes. 

A pesquisa que se inicia com uma vasta pesquisa bibliográfica sobre os 
fundamentos históricos da Educação Popular no Brasil, procura identificar os 
contrastes e os avanços das mentalidades dos intelectuais e das massas 
populares nos processos políticos e educacionais no interior das organizações 
dos moradores do Bairro de São Lázaro. 

Trata-se de um trabalho que põe em evidência o processo de inclusão e de 
exclusão dos habitantes provenientes do interior do Estado nos espaços citadinos 
de Manaus, observando como, através das suas experiências organizativas, os 
intelectuais e os moradores de São Lázaro vão desenvolvendo ações 
reivindicatórias na perspectiva de reconhecimento e de conquista da cidadania.  

Forma Impresso, 316 pg. 

Fonte 
Biblioteca Setorial Norte, Universidade Federal do Amazonas-UFAM. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 
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Ficha Síntese 12 

Documento: FEITOZA, Ronney da Silva. Movimentos de Educação de Pessoas Jovens e 

Adultas na perspectiva da Educação Popular no Amazonas: Matrizes históricas, 

marcos conceituais e impactos políticos. João Pessoa: UFPB, 2008. 

Ano: 2008 

Natureza Tese de Doutorado 

Conteúdo Educação de jovens e adultos, Emancipação, Movimentos (educação). 

Resumo 
O estudo parte da tese de que os movimentos educacionais e populares não 

definem por si mesmos nem são compreendidos numa perspectiva supra-
histórica ou além do campo político, econômico e social. A investigação partiu de 
três iniciativas, representativas de cada segmento de EJA: MEB/AM, CEMEJA, e 
NEPE. Os capítulos pretendem se articular na direção de aprofundar os 
processos de implantação do capitalismo no Brasil e no Amazonas, fundados na 
premissa de que a educação e o mundo do trabalho acentuam as desigualdades 
regionais e o retardamento das forças produtivas no Amazonas. O Estado tem 
deixado de assumir de forma contundente as demandas por educação dos 
grupos populares (no corpo dos demais serviços básicos), sobretudo uma 
educação para a emancipação. Diante dos estudos realizados, podemos afirmar, 
com alguma autonomia histórica, que não se pode reconhecer, no corolário das 
lutas educacionais e populares do Amazonas, uma direção de hegemonia da 
tendência emancipatório, que deixasse de conviver com as experiências não 
emancipatórias. 

Forma Impresso, 432 pg. 

Fonte Universidade Federal da Paraíba.  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 

 


