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APRESENTAÇÃO

O IV SEMINÁRIO EDUCAÇÃO POPULAR, MOVIMENTOS SOCIAIS E FORMAÇÃO DE
PROFESSORES – O legado de Paulo Freire para a Educação Popular em tempos de crise é
uma realização do Grupo de Pesquisa e Extensão “Vozes da Educação” do Departamento de
Educação, do Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Geografia Agrária – do
Departamento de Geografia e dos Programas de Pós-Graduação – Mestrado em Educação
Processos Formativos e Desigualdades Sociais e Mestrado em Geografia, da Faculdade de
Formação de Professores/UERJ.
A IV Edição do Seminário tem como objetivo principal realizar mediações que articulem as
tensões presentes na relação entre Educação Popular (EP) e movimentos sociais,
especialmente trazidos pelos eventos políticos que, na atualidade, desafiam a luta política
pela consolidação da democracia no Brasil e na América Latina.
O IV Seminário também se insere no conjunto de atividades do convênio firmado entre a UERJ
e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), no âmbito
da “II Jornada Paulo Freire – construindo pontes”.
Do mesmo modo que as edições anteriores, o IV Seminário se orienta pela dinâmica de
debates sobre práticas e experiências de Educação Popular sistematizadas por quatro campos
de tradições lutas e movimentos sociais – Indígenas, Movimento Negro, Lutas no Campo e nas
Periferias (com ênfase na Educação de Jovens e Adultos).
A organização do Seminário se orienta pela dinâmica de três eixos temáticos que condensam
grande parte da contribuição de Paulo Freire: Extensão como comunicação; Autonomia;
Formação de Professores.
Os Anais do Seminário é um convite aberto a todos e todas, dos movimentos sociais, das
escolas e das universidades para a recriação de nossas práticas, sem medo de errar em nossas
tentativas de (re)inventar a Educação Popular nos marcos de celebração dos 50 anos de
publicação da “Pedagogia do Oprimido”, de Paulo Freire.

São Gonçalo
2018
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MENE: ARTESANATO, LUTA E RESISTÊNCIA
Maria Escarlate Pereira/Estudante de graduação na FURG
Juliana Soares/ Estudante de graduação na FURG
Adriana da Silva/ Estudante de graduação na FURG
Orientadora: Profª Drª Amanda Motta Castro
Contato: motta.amanda@gmail.com

O Brasil é muitas vezes pensado como um país com democracia racial. Entretanto, estudiosas
sobre o racismo no Brasil apontam uma sociedade racista: é falso afirmar que o Brasil não é
um país racista. Vivemos em um país racista sim! (RIBEIRO, 2016). Se a sociedade torna a vida
das mulheres difícil, podemos imaginar que é bem pior para a mulher negra. Segundo Angela
Davis (2017) as mulheres negras das classes trabalhadoras vivem um tríplice preconceito: por
ser mulher (em uma sociedade patriarcal), negra (em uma sociedade racista) e da classe
trabalhadora (em uma sociedade classista). Seguindo nessa direção, infelizmente a situação
da mulher negra se manifesta, com poucas mudanças: ela continua em último lugar na escala
social, é aquela que mais carrega as desvantagens do sistema injusto e racista do país (DAVIS,
2017). A mulher negra apresenta o menor índice de escolaridade e trabalha mais, entretanto,
com rendimento econômico menor1. O Brasil é formado por maioria negra, de acordo com
dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população negra corresponde
a 53,6%, sendo que dessa porcentagem 27% são mulheres. Dentro desta perspectiva,
mulheres negras deveriam estar ocupando mais espaço de trabalho formal. Entretanto, a
discriminação da mulher negra é visivelmente marcada no mercado de trabalho. Quando lhe
é concedida uma vaga de trabalho, tal vaga geralmente é para trabalhos relacionados à
limpeza, mais mal remunerados e insalubres. No meio deste contexto um grupo de estudantes
da FURG criaram o MENE (Mene em Yorubá significa nunca estar só), esse grupo tem feito
arte como forma de resistência, além gerar renda. O MENE trabalha com uma grande
variedade de produtos artesanais: bolsas, camisetas, chaveiros, bonecas, instrumentos
musicais, vestidos, almofadas, alguns dos quais estampam imagens de pessoas importantes

1

Ver pesquisas em <www.sintect-sp.org.br/noticias/ubm-lanca-manifesto-pelo-dia-da-negra-latino-americanae-caribenha/>>https://www.geledes.org.br/como-estamos-nos-as-mulheres-negras-no-dia-internacional-damulher/
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na luta pela igualdade racial como: Dandara, Zumbi dos Palmares, Nelson Mandela, Angela
Davis, Nina Simone, Maria Felipa, Martin Luther King, dentre outras. O MENE é pensado e
criado por mulheres, tendo como ponto de partida suas experiências e aprendizagens que
foram protagonizadas por mulheres de suas famílias durante suas infâncias. Aliando prática e
teoria, o grupo de mulheres estudantes/artesãs trabalham na perspectiva freireana na qual a
história está sendo feita por cada uma de nós e que as transformações sociais virão!
Palavras-chave: Resistência; Artesanato; Mulheres.
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MOVIMENTOS ENTRE EDUCAÇÃO E DIFERENÇA

Anelice Ribetto
Arina Martins
Bruna Pontes
Daiana Pilar
Janaina Ferreira
Priscila de Souza
Rejane Nascimento
Raquel Reis
Sara Busquet
Vanessa Canela
Coletivo diferenças e Alteridade na Educação - UERJ/FFP
Contato: anelatina@gmail.com

O conjunto de trabalhos pretende dar a ver os movimentos desenvolvidos desde 2011, pelo
Coletivo “Diferenças e Alteridade na Educação” que atualmente reúne professoras de escolas
de ensino fundamental, professores e estudantes da Faculdade de Formação de Professores
da Universidade do Estado de Rio de Janeiro, gestores de políticas públicas inclusivas nas
escolas e famílias – principalmente mães – de chamados estudantes com deficiências. Esse
coletivo assume algumas questões que compõem os nossos maiores desafios: a primeira,
sustentarmos que os saberes e conhecimentos sobre o mundo se produzem rizomáticamente.
Vivemos em redes que conectam e agenciam saberes múltiplos e nos contrapomos à defesa
de que a universidade deve, apenas, contentar-se, com a produção de um conhecimento
científico – aparentemente – produzido fora destas redes. Não há fora e dentro dessas redes,
há, apenas, redes. Assim, apostamos na produção de saberes entre professores-alunos-deescola-de-universidades-famílias-gestores-de-políticas-públicas. Claro que isto demanda a
negociação contínua dos sentidos ali produzidos, porque mobilizam fluxos de poderes e
saberes. A segunda questão é que nesta rede, problematizamos a produção da normalidade
como política presente no campo da pedagogia e que ainda contribui para a exclusão e
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massacre de pessoas que se afastam da norma criada como vetor de padronização e,
finalmente, como efeito disso, e, coerente com essa problematização da norma no corpo,
colocamos também em questão as formas com que as pedagogias vêm narrando o outro: a
partir de um discurso medicalizado (os rótulos…) ou marcadamente judicializado (o discurso
do direito como discurso apenas jurídico) para afirmar, a partir do coletivo, a invenção de uma
narrativa que revele o encontro ético com o outro. Para isso, criamos uma diversidade de
dispositivos que nos permitem contar esse encontro de alteridade que se encarna na relação
com essas pessoas que foram historicamente produzidas como “anormais”, já que
problematizam radicalmente a “congruência” dos corpos. E a congruência da escrita? Não se
trata, pois, de escrever sobre um tema, uma questão, um objeto, um problema. Trata-se de
expor os caminhos que o encontro e com o tema-objeto-problema-questão provoca em
(nós)outros e o que fazemos com isso. Assim, afirmamos a escrita de diários, biografemas,
crónicas, ensaios, a produção de paisagens sonoras, etc. como uma expressão da aposta na
micropolítica da diferença que se narra com outros contornos metodológicos.
Palavras-chave: Diferença; Alteridade; Educação
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NARRATIVAS DO COTIDIANO DE UM PROFESSOR EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE DUQUE DE
CAXIAS
Antonio Silva de Araujo – FFP/UERJ
Contato: antoniouerj18@gmail.com

As situações do cotidiano escolar podem ser observadas em suas minúcias, o que pode acabar
potencializando questões que outrora eram concebidas como comuns. Este resumo apresenta
uma breve introdução sobre minha pesquisa desenvolvida no Mestrado em Educação
Processos Formativos e Desigualdades Sociais, da Faculdade de Formação de
Professores/UERJ. Nesta pesquisa, trabalho com cenas do cotidiano vividas por mim em uma
escola pública da rede municipal de ensino de Duque de Caxias. Ao olhar para cada cena, fui
construindo um movimento de levantamento de conceitos e de proposições que cada uma
me convidava a refletir. Após as discussões das cenas, considerações pessoais minhas foram
sendo tecidas, expondo as transformações que elas provocaram em mim, acabando por
influenciar o meu ser pessoal-profissional. As situações narradas revelam inquietações,
perguntas e reflexões que fui construindo, resultando em ressignificação do vivido na sala de
aula. Ao escrever sobre cenas do cotidiano escolar, a pesquisa se apoia em conceitos de
autores como Foucault, Certeau e Freire, além de dialogar com obras de literatura e cinema,
mostrando que as situações vividas em cada cena não se restringem ao contexto da pesquisa,
mas são comuns, presentes no cotidiano de muitas escolas. Como um posicionamento
político, assumo o trabalho com narrativas na tentativa de romper com a tradicional escrita
hegemônica da academia, em que o pesquisador assume uma certa impessoalidade em seus
textos, não imprimindo suas marcas na escrita. Walter Benjamin apresenta dois grupos que
podem ser considerados como narradores, que é o camponês sedentário e o marinheiro
comerciante. O marinheiro, com toda a sua bagagem cultural, adquirida ao percorrer diversos
lugares, tem muito o que contar. Benjamin defende que o camponês sedentário também
possui um rico conhecimento sobre a sua cultura, pois imerso naquele lugar, pode ter extraído
minúcias que outros de repente não conseguiram perceber. Tais postulações do autor
remontam a uma ruptura com os modelos de pensamento tradicionais e hegemônicos que
demarcam posições e dizem quem é que pode contar algo, ou seja, quem tem legitimidade
para falar. Ao me apresentar como um professor da educação básica, atuante em uma escola
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pública municipal de Duque de Caxias/RJ, situo-me na alegoria de Benjamin como o camponês
sedentário. Sendo assim, no imaginário dominante, eu poderia ser visto como alguém
deslegitimado para narrar, mas que, em uma perspectiva de contestação do que é
hegemonicamente estabelecido, tem muito para contar e pode, inclusive, pensar, criticar e
reinventar o seu próprio cotidiano. Na pesquisa desenvolvida, busco ampliar as formas de
compreender cada cena vivida. Ao refletir sobre cada cena, assumo politicamente a posição
de professor-pesquisador que questiona e se posiciona em um constante repensar do seu
cotidiano profissional. As narrativas discutidas mostram como, mesmo inseridos em um
contexto de controle, os sujeitos reinventam seus cotidianos através de “táticas” que
subvertem a ordem. As cenas possuem como centralidade discursiva as relações de poder na
escola. A pesquisa, de cunho qualitativo, se insere nos estudos do cotidiano. Partindo de
inquietações da própria prática, ela busca potencializar os saberes construídos no cotidiano
da escola tanto pelos alunos quanto pelos educadores.
Palavras-chave: Narrativas do cotidiano; Ensino Fundamental; Relações de poder.
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A INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO POPULAR NOS PROCESSOS FORMATIVOS DA PASTORAL DA
JUVENTUDE DO MEIO POPULAR – PJMP
Carlos César de Oliveira
Mestrando em Educação pela FFP/UERJ
Contato: carlosoliveira.prof@gmail.com

A pastoral da Juventude do Meio Popular – PJMP é uma pastoral social da Igreja Católica
fundada no final da década de 70 por jovens remanescentes da antiga Juventude Operária
Católica – JOC. O seu surgimento se deu num momento de grande turbulência, visto que o
Brasil passava por um regime ditatorial, decorrente do golpe militar de 1964. Motivada por
um desejo de libertação e fundamentada na experiência dos jovens empobrecidos, essa
pastoral foi se expandindo, ganhando a adesão de vários jovens e formando grupos de base,
especialmente no Nordeste brasileiro. Já no nível eclesial, esse apoio foi manifestado nas
Conferências Episcopais de Medelín (1978), Puebla (1979) e Santo Domingo (1992), quando
ao se posicionar em favor dos pobres e excluídos, a Igreja afirmou a sua preocupação com os
jovens. A PJMP nasceu com esse sentimento, levando em consideração os sonhos e anseios
dos jovens empobrecidos que, por acreditarem na justiça e na promoção social, se organizam
e defendem os seus direitos, participando ativamente das lutas das classes populares.
Buscando a participação e o engajamento são realizadas ações e processos formativos que,
através do diálogo e da reflexão, estimulam os jovens a aturarem nos grupos de base e na
comunidade. Em função disso, podemos assinalar que as experiências acontecem dentro de
um espaço democrático que fomenta à participação ativa tanto no contexto eclesial como nos
organismos e grupos dos quais participa. Seguindo esse pensamento, defendemos que os seus
processos formativos ultrapassam as linhas do discurso, na medida em que olha para a
realidade à fim de problematiza-la. Com base nisso, sugerimos que as ações pedagógicas
desenvolvidas dentro dos grupos da PJMP – em função da sua metodologia baseada “açãoreflexão-ação” proposta por FREIRE (1981) – são norteadas pela Educação Popular. Assim,
diante da problemática apresentada, acreditamos que os processos formativos aqui
referenciados têm sua fundamentação na Educação Popular, bem como nas práticas
educativas apontadas por FREIRE (1981 e 1996), e elucidadas nos estudos de STRECK (2009) e
LIMA (2012). Por fim, buscamos reafirmar o valor da Educação Popular para os processos
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educativos da Pastoral da Juventude do Meio Popular – PJMP e destacar que a emancipação
social – gestada nesses processos de formação – é fruto de uma prática libertadora que se dá
pela educação.
Palavras-chave: Educação Popular; Processos formativos; PJMP.
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O DEBATE ACERCA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO
CONTINUADA
Cintya Roberta Oliveira dos Santos
Instituição: Faculdade de Formação de Professores / UERJ
Contato: cintyaoliver@yahoo.com.br

O presente trabalho aborda o debate sobre a Educação de Jovens e Adultos e como ela pode
ser pensada como um direito à educação destes sujeitos, na perspectiva de uma formação
continuada, não apenas voltada para a certificação destes estudantes ou apenas para a
inserção no mercado de trabalho. Tomamos a liberdade neste trabalho de considerarmos o
objetivo-fim da EJA, tendo como parâmetros as suas bases curriculares, como uma
“terminalidade” na formação de jovens e adultos, pois consideramos que as políticas públicas
voltadas para estes sujeitos, se estruturaram nesta perspectiva. E nos questionamos, em todo
o processo de construção do trabalho, como esta realidade pode ser mudada e como a EJA
pode ser efetivamente reconhecida pela sociedade como um direito e não apenas como uma
reparação. A Educação de Jovens e Adultos vem sendo construída sob a égide da luta pelo
direito ao ensino público, tendo como referência o acesso à educação pela universalização
dos ensinos fundamental e médio, que proporcione a igualdade de oportunidades de acesso
e permanência na escola. O direito à alfabetização é incorporado assim ao direito à educação,
garantindo a oferta de escolarização mediante cursos regulares presenciais, à distância e
exames supletivos. São as chamadas oportunidades educacionais garantidas pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996. Por ser uma modalidade de ensino que envolve
dimensões que transcendem a questão educacional, a EJA tem o desafio de superar a visão da
alfabetização como um processo que objetiva apenas o aprender a ler e escrever e considerar
também questões relativas ao processo histórico do estudante. Nesse sentido, temos que
destacar o papel do professor desta modalidade, de forma a compreender melhor a realidade
dos estudantes que estão em processo de formação num contexto diferenciado, acreditando
nas potencialidades que podem ser exploradas e incentivá-los para que almejem uma nova
realidade. Para tanto, é necessário que o professor tenha uma capacitação que contribua no
entendimento da realidade dos estudantes da EJA, para o qual ele está se deparando. É
necessária uma valorização deste professor/educador para que ele também se sinta em
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condições de repensar formas de ensinar que possam ir além da alfabetização e da formação
para a certificação. Percebemos que os currículos não estão calcados na continuidade da
formação de jovens e adultos, talvez por isso seja um desafio maior para os professores desta
modalidade, que precisam romper, ir além do que está determinado para a formação da EJA.
Reafirmando o caráter transformador da educação no combate às desigualdades sociais,
existe a necessidade de interagir a Educação de Jovens e Adultos com outras políticas públicas
como: saúde, cultura, trabalho, entre outras. Considerando o grave quadro de desigualdade
social no país, dos paradigmas de empregabilidade, das exigências da formação para o
mercado, postam-se os desafios para as políticas públicas, principalmente na área de
educação. Podemos reconhecer no espaço educacional um lugar em que os sujeitos
expressam e vivenciam seus problemas concretos e onde aparecem de forma evidente às
contradições expressas nas questões sociais que estão presentes em seus cotidianos. Assim,
torna-se necessário refletir sobre a função da EJA e de como ela pode ser uma continuidade
no processo de formação de jovens e adultos rumo ao ensino superior.
Palavras-chaves: Direito à educação; EJA; Acesso ao Ensino Superior.
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Historicamente os movimentos políticos e intelectuais de feministas se estruturaram a partir
das experiências das mulheres em posição hegemônica - brancas, burguesas, heterossexuais
– que, por muitas vezes, negligenciavam as sobreposições das desigualdades gênero, raça e
classe social. As necessidades das mulheres negras são muito peculiares, pois envolvem
inúmeras questões como as opressões que, geram padrões de subordinação e de violência
física e simbólica, com o fito de ser entendidas em sua singularidade. A luta contra a
reprodução dessas violências e a manutenção dessas invisibilizações ajudou a direcionar a
atuação do Coletivo de Mulheres Negras Cláudia Silva. Formado a partir de um grupo de
estudantes negras da Faculdade de Formação de Professores (FFP-UERJ) e profissionais da
área de educação, o coletivo se organizou a fim de combater o racismo e o machismo
existentes no espaço universitário e na sociedade. Ao longo da experiência pessoal enquanto
mulheres negras e da vivência em espaços educativos, o coletivo agrega no processo de
aprendizagem de crianças e jovens através da realização de oficinas, organização de
seminários e palestras e rodas de conversa, realizando encontros para compartilhar vivências
e experiências, levantando discussões acerca do racismo e gênero. Atualmente, o Coletivo
Cláudia Silva se organiza em três frentes de diálogo/atuação: i) oficinas, ii) palestras e iii)
seminários. Essas oficinas são divididas em: a) Beleza da Mulher Negra, em que é trabalhada
a autoestima da mulher negra através do autocuidado e de debates acompanhados de uma
discussão racial sobre como surgiu e se reproduz esse padrão hegemônico de beleza, que
inferioriza a estética negra; e b) as oficinas pedagógicas, que são realizadas da educação
infantil até o EJA, com o intuito de levar o debate em colégios em que há episódios de racismo
com a comunidade escolar, ou em espaços onde a(o) professora(o) já esteja abordando a
discussão racial. Já as palestras se constroem a partir do convite de instituições para que
possamos agregar nos debates propostos, com nossa experiência e construção como
movimento social. As oficinas e palestras representam a nossa principal forma de atuação,
uma vez que os convites ocorrem durante todo o ano como reflexo direto da nossa atuação
dentro da universidade e, posterior a isso, pela da divulgação do nosso trabalho nas redes
sociais. Nesse interim, o Coletivo apresenta os Seminários de Mulheres Negras, que tem como
objetivo contribuir para a construção de alternativas coletivas com a comunidade, a
comunidade acadêmica institucional e os profissionais de educação. O “1° Seminário de
Mulheres negras: Somos Todas Claudia Silva” (2014) apresentou o coletivo e reuniu a
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comunidade e a universidade para debater as diferentes formas do racismo e a relação entre
racismo e feminismo negro. Já no “2° Seminário de Mulheres negras: (RE)Existência, resistir
para Existir” (2016), foram discutidos temas como o genocídio da juventude negra e a questão
implementação do sistema de cotas na tentativa de democratização do acesso à universidade
pela população negra. Por fim, o “3° Seminário de Mulheres negras: O Bem-estar da Mulher
Negra” (2018) apresentou as inúmeras questões que envolvem a existência das mulheres
negras, muitas delas interferindo diretamente na maneira como vivemos cotidianamente. É
necessário enfatizar a necessidade desses debates dentro das universidades, das escolas e nos
espaços públicos, sobretudo, na atual conjuntura de retrocessos políticos.
Palavras-Chaves: Feminismo negro; Resistência; Emponderamento negro.
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CAMINHOS NA CONSTRUÇÃO DO ENSINO DECOLONIAL DE ÁFRICA
Denilson Araújo de Oliveira
Professor Adjunto do Dep. de Geografia FFP-UERJ
araujo.denilson@gmail.com

A luta política do movimento negro nas últimas décadas elegeu a educação como um dos seus
principais focos de transformação social. A lei 10.639/03 é a expressão de luta do movimento
negro que tem pautado temas desta lei a mais de 80 anos, como aponta as atas da Frente
Negra Brasileira dos anos 1930 e o Teatro Experimental do Negro de Abidas do Nascimento
nos anos de 1950. O enfrentamento do racismo estrutural, institucional e cotidiano tem a
educação como um dos seus principais instrumentos de luta emancipadora. Contudo, a
dificuldade de implementação da lei 10.639/03 informa tanto permanência de um imaginário
eurocêntrico nos currículos escolares e universitários quanto as disputas de narrativas de
interpretação e representação do real. Desta forma, decolonizar as leituras sobre África e
populações negras em diáspora fornecem importantes elementos para gestar a educação
como instrumento de transformação social. O caminho construído por Paulo Freire, em seus
intensos diálogos com experiências educacionais emancipatórias na Tanzânia e em Guiné
Bissau informam outros trajetos na produção do conhecimento emancipador. Faremos aqui
um diálogo com estudos decoloniais e afrocêntricos buscando criar um campo de
possibilidade de transformação do ensino de Geografia da África nos bancos escolares. O
Brasil, e em particular a cidade do Rio de Janeiro foi o lócus de reterritorialização do maior
porto de pessoas escravizadas de todo o mundo. Inúmeros mundos africanos aqui se
inscreveram e se amefricanizaram, como diria Lélia Gonzalez. Nosso foco empírico é analisar
a luta pelo reconhecimento dos territórios negros do circuito da herança africana na área
central do Rio de Janeiro colocam a necessidade de alargamos a leitura da produção social do
espaço incluindo o dado racial. Nossa metodologia mobiliza o método indiciário que permite
reconstruir histórias e geografias de um local a partir da decifração de pistas na análise da
paisagem feita em trabalhos de campo no local em tela. Essas pistas estão sendo colhidas em
trabalhos de campo sistemáticos na localidade investigando as formas espaciais (fixas, móveis
e/ou performáticas) dos processos sociais das lutas negras que se expressam na análise: 1- da
racialiazam da arquitetura da localidade buscando branquear a paisagem; 2- nos sistemas
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técnicos que construíram casas e prédios fruto de opressão racial; 3- nas toponímias; 4- nos
bustos, placas e estatuas; 5- na (re)invenção das tradições negras e de matriz afro locais; 6- na
historicidade do espaço na localização e distribuição da população negra e branca informando
protocolos de registros na paisagem na construção de um pedagogia que incorpore a leitura
da produção social do espaço e questão racial. As africanidades revelam marcas das distintas
matrizes africanas que aqui se territorializaram e se reinventaram. Logo, as africanidades não
são dadas, elas são (re)construções de discursos explícitos e ocultos de multiplicidade de
povos que aqui se estabeleceram, de forma tensa e contraditória. A relevância deste trabalho
está na criação de leituras do espaço a partir dos sujeitos negros. Nossos pressupostos
elencam o pensamento decolonial e afrocentrado reorientando os negros em diáspora a uma
posição central conscientes de sua agência. Desta forma, nosso objetivo é analisar como as
africanidades tem promovido um alargamento da leitura do passado e do presente
Palavras-chaves: Africanidades; Decolonização; Afrocentricidade.
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DIÁLOGOS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
TRABALHADORES NO GRUPO DE PESQUISA – PPEJAT
Marcia Soares de Alvarenga (FFP-UERJ-PPGEduPFDS)
msalvarenga@uol.com.br
Adão Luciano Machado Gonçalves (IFMT- FFP-UERJ-PPGEduPFDS)
Adalberto de Morais G. Filho (SME-Niterói- FFP-UERJ-PPGEduPFDS)
Antonio Borromeu (IFMT- FFP-UERJ-PPGEduPFDS)
Cintya Roberta O. Santos (UFRJ- FFP-UERJ-PPGEduPFDS)
Fernando José Silva (SME-DC FFP-UERJ-PPGEduPFDS)
Grasiele Lopes C. Ribeiro (FFP-UERJ-PPGEduPFDS)
Handerson Macedo Miranda (SEPE/SG)
Lohana Antunes (Pedagogia-FFP-UERJ)
Luciano Vasconcelos dos Santos (SME-Maricá - FFP-UERJ-PPGEduPFDS)

As desigualdades educacionais materializam a dinâmica da produção das desigualdades
sociais, importando em contínuas análises que problematizam a relação entre Estado,
Sociedade e Educação. Nesta tríade, estudar políticas públicas educacionais, demanda uma
abordagem teórico-metodológica que se realiza a partir de leituras e análises da realidade
compreendida como síntese de múltiplas determinações. O desafio em promover o diálogo
com e entre jovens pesquisadores/as que participam do grupo de pesquisa “Políticas públicas
e educação de jovens e adultos da classe trabalhadora” se traduz em tentativas de fazermos
aproximações entre objetos de pesquisas, cujas abordagens teóricas e metodológicas são
orientadas pela inquietude de interrogar as tensões entre estrutura e conjuntura deflagradas
pelas lutas sociais agenciadas, constrangidas e/ou confrontadas por sujeitos sociais em
diferentes contextos. As pesquisas compartilhadas reafirmam que, diferentemente da
República Velha constituída pelas oligarquias agro-exportadoras, o Brasil de hoje é urbano,
porém sem ter rompido com o modelo de desenvolvimento desigual capitalista que ao
combinar, contraditoriamente, o arcaico e o moderno (FERNANDES, F., 2008) produz
desigualdades sociais como composição orgânica da qual se sustenta, reproduz e acumula o
capital. A despeito das desigualdades que se multiplicam e se diversificam nas esferas da
produção e acumulação de bens simbólicos e econômicos, bem como a criação de modos de
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resistências produzidas pelos sujeitos, tal como nos aponta Paulo Freire (19 87) no limite da
exclusão destes bens, as pesquisas em diálogo nos avivam sobre as lutas sociais no Brasil
contemporâneo que, residual ou em seu conjunto, tomam a forma de uma espiral crescente
e complexa graças às estratégias criadas e/ou (re)inventadas por homens e mulheres na
mobilização de energias criativas que embalam seus projetos de vida. Os estudos que se
articulam ao grupo de pesquisa expressam um potencial inesgotável em termos de
requererem a continuidade de movimentos teórico-metodológicos, especialmente se
considerarmos as consequências geradas pela reestruturação pós-fordista que, ao atingirem
profundamente o mundo do trabalho e as sociabilidades de jovens e adultos trabalhadores,
tentam se apropriarem de espaços de autorrepresentação, estratégias de lutas sociais da
classe trabalhadora. Os desafios postos aos pesquisadores para realizar leituras
compreensivas, tanto para a ciência quanto para a política, já haviam ocupado o pensamento
de Gramsci (2000) ao nos (d)escrever, através de bela metáfora, que “Todo raio passa por
prismas diferentes e produz refrações diversas de luz.” Nesse sentido, perspectivas sobre
políticas públicas e educação revelam o crescente compromisso teórico-metodológico dos
pesquisadores sociais no esforço em problematizar os vínculos e produção de sentidos ao
interpelarem a realidade através dos seus objetos de pesquisas com perspectivas de
transformar a realidade social.
Palavras-chave: Políticas Públicas; Direito à Educação; Educação de Jovens e Adultos
Trabalhadores.
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ESCALARIDADE, PRÁTICA SÓCIO-ESPACIAL COTIDIANA E PROCESSOS FORMATIVOS: “ESSA
ATIVIDADE VAI AJUDAR NA HORA DE ELE VENDER AS BALINHAS?”
Matheus da Silveira Grandi (DGEO-FFP-UERJ)
mtsgrandi@gmail.com

Dentre outros assuntos presentes nos debates das últimas décadas sobre as escalas
geográficas está a questão do foco que deveria ser privilegiado pelos estudos atentos a tal
dimensão da espacialidade. Por um lado, há a ideia de que a atenção deveria voltar-se para
investigar como as práticas sociais acontecem em diferentes escalas ou através delas.2 Por
outro, existe quem ressalte que o enfoque deveria estar na busca por compreender a
dimensão escalar das práticas, mantendo a atenção sobre a escalaridade dos processos
sociais. Dessa forma as investigações focariam o olhar sobre as práticas como construtoras
das próprias escalas, ao invés de se reificar as escalas e vê-las como preexistentes às ações
dos sujeitos.3

Tal enfoque colaboraria também para

evitar compreender as escalas geográficas como

“contêineres” que necessariamente imporiam barreiras às possíveis reflexões sobre as
múltiplas conexões que caracterizam a escalaridade das práticas.4 Esse debate levanta,
portanto, a questão sobre se as escalas deveriam ser entendidas como categorias de análise
dadas previamente ou, por outro lado, como categorias da prática social.5 Em consonância
com outros trabalhos,6 parto aqui da concepção de que considerar as escalas geográficas
enquanto categorias que resultam sempre da prática social (reconhecendo-se também a
análise científica como prática social) destaca o papel ativo dos agentes que as constroem e
condiz com abordagens sobre os movimentos sociais que valorizam os processos e ações
sociais e esvaziam as estruturas de seu poder explicativo global.7 Por isso o objetivo deste
texto é me valer da análise de entrevistas e do acompanhamento de atividades de ocupações
do movimento dos sem-teto no Rio de Janeiro e em São Paulo entre 2008 e 2015 para refletir
sobre formas como certas práticas sócio-espaciais cotidianas se relacionam com a disputa pela
significação da articulação do espaço-tempo cotidiano a outros momentos e locais
2
3
4
5
6
7

Ver, por exemplo, MARSTON (2000).
Ver, por exemplo, SWYNGEDOUW (1997), MOORE (2008)
Ver MacKINNON (2010).
Ver BRUBAKER e COOPER (2000), KAISER e NIKIFOROVA (2006) e MOORE (2008).
Ver GRANDI (2015, 2017).
Ver RIBEIRO (1991).

IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO POPULAR, MOVIMENTOS SOCIAIS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

| 28

O legado de Paulo Freire para Educação Popular em tempos de crise

empreendida por ativistas do movimento dos sem-teto nos territórios das diversas
organizações que o compõem por meio do desenvolvimento de processos formativos
preocupados com os interesses diretos e imediatos de moradoras e moradores. A participação
ou ausência de pessoas em determinados tipos de eventos, as declarações de interesse e
desinteresse, a finalidade prática de certas atividades diante do dia a dia das pessoas que
moram nas ocupações, dentre outros aspectos, são vinculados de maneiras complexas a
espaços e momentos que transcendem tais territórios, cujo sentido é disputado por ativistas
do movimento diariamente. Algumas das situações experienciadas e relatadas permitem
destacar o papel político que cumprem as dinâmicas desenvolvidas no espaço-tempo próximo
dos sujeitos (entendida como sua escala da experiência8) uma vez que estes carregam o
potencial de serem, então, entendidos como momentos e locais sobre os quais se pode agir
diretamente ―sejam eles espaços de dependência ou de engajamento do movimento dos
sem-teto.9 A importância desse recorte espaço-temporal é sublinhada, portanto,
especialmente ao se considerar o sentido que a escalaridade tem para o processo de
significação da experiência vivida de ocupantes, das motivações de ações consideradas
possíveis sobre o mundo e, por consequência, da localização do poder político que é
corresponsável

pela

produção

das

escalas

geográficas10

enquanto

mecanismos

epistemológicos11 e, portanto, como instrumentos de exercício de poder.
Palavras-chave: Escalaridade; Prática sócio-espacial cotidiana; Movimento dos sem-teto.

8
9
10
11

Ver MASUDA e CROOKS (2007).
Ver COX (1998).
Ver CIDELL (2006).
Ver JONES (1998).
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INVESTIGANDO A NOÇÃO DE ESTADO POR PARTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO,
MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DE UM COLÉGIO ESTADUAL DE NITERÓIRJ
Raquel Nascimento Gonçalves – mestranda em Geografia- UERJ-FFP
raquelgreen83@gmail.com

O presente trabalho busca investigar quais concepções os alunos do Ensino Médio da
modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) de um colégio estadual do município de
Niterói têm acerca do conceito de Estado, considerando a compreensão desta categoria como
fundamental para o entendimento de conceitos geográficos, bem como sua abordagem no
ensino de geografia. Parte-se do princípio que o Estado é importante ator na produção do
espaço geográfico e, a partir daí, indaga-se: como tratar de assuntos como, por exemplo, o
Censo do IBGE ou a ação das empresas multinacionais no mundo sem mencionar o Estado?
Ou citá-lo sem que a construção dessa noção esteja consolidada pelos alunos? Compreendese que isso é impossível em uma prática docente transformadora no que diz respeito a
estimular o pensamento crítico sobre o espaço em que se está inserido. Com base nas
reflexões de Bobbio, Santos, Moreira, entre outros, a discussão sobre o Estado moderno
brasileiro, bem como a problematização dos princípios básicos de funcionamento de
instituições estatais que norteiam a forma de organização social é desenvolvida com base na
perspectiva sociológica e geográfica. Para o desenvolvimento da pesquisa, partimos, dentre
outros, dos seguintes pressupostos: a) o Estado existe como ator fundamental na produção
do espaço geográfico; b) vem modificando suas formas de atuação ao longo do tempo e das
transformações dos modos de produção de bens e mercadorias; c) a aprendizagem deixa de
ter significado social quando apenas se apresentam conceitos prontos ao educando; d) o(a)
trabalhador(a) estudante é o maior público da EJA e necessita de condições educativas
adequadas às suas especificidades; e) ele(a) possui a propensão a ter contato com a máquina
estatal - e seus agentes – de forma mais profunda e há mais tempo que o estudante da
modalidade regular; f) o fator que mais influencia para o aprendizado significativo é o que o
aprendiz já sabe; g) problematizar assuntos tidos possivelmente como evidentes pode ser
convite ao questionamento, à criticidade. Foram aplicados questionários a 70 alunos e
também analisados os livros didáticos adotados pela escola (curso NOVA EJA, Secretaria
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Estadual de Educação do Rio de Janeiro) em relação ao tema em foco. Foi constatado que os
livros do projeto reiteradamente induzem o aluno à incerteza em relação ao termo, não
explicitando adequadamente a diferença entre a unidade da federação e a forma de
organização social. Além disso, parte do grupo pesquisado relaciona o Estado ao governo e a
um ente com autoridade, mas 72,7% dos alunos pesquisados não responderam ou não
souberam dizer o que é Estado soberano, bem como 58,4% não quiseram ou souberam dizer
o que o termo, numa manchete jornalística, queria designar.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Ensino de Geografia; Estado.
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O PRINCÍPIO EDUCATIVO DO TRABALHO: UMA MEDIAÇÃO NECESSÁRIA À EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS
Sânia Nayara da Costa Ferreira (PPGE-UFF)
sanianayara@id.uff.br

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil é um direito, a partir dos anos de 1980, com a
Constituição Federal, e é reconhecida como modalidade educativa, conforme dispõe a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), a qual reiterou o direito à
educação e os direitos constitucionais para a população jovem e adulta. E a partir desse
momento várias leis, decretos e pareceres vêm sendo promulgados para que fossem
incentivados o reconhecimento da EJA, a ampliação e sua função como reparadora,
equalizadora e qualificadora. E uma delas é o Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004, que
irá propor um currículo integrado, ou seja, a formação geral articulada com a formação
profissional, e ao mesmo tempo trazendo consigo questões políticas e pedagógicas, de como
construir um Currículo Integrado considerando as particularidade e especificidades dos
sujeitos da Educação de Jovens e Adultos. Este Decreto trouxe uma perspectiva de formação
integrado aos conteúdos da formação básica e da formação profissional, como escrito no
artigo 4º do Decreto: § 1o A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e
o ensino médio dar-se-á de forma: I - integrada, II - concomitante, III – subsequente. O debate
de Currículo Integrado ganhou relevância no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional
e Tecnológica (RFEPT) com a implantação do Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA),
fruto do decreto n. 5.840/06. Este decreto compreende matrícula única onde o curso deve
possuir currículo único contemplando formação geral e formação profissional. Ao propor uma
educação integrada, não podemos deixar de mencionar a importância da construção do
currículo, as teorias que estão por dentro e por trás, como e para que estão presentes. O
currículo tem significados que vão além daqueles que as teorias tradicionais nos confirmam.
Para Silva (2007, p.150), currículo é lugar, espaço, território, relação de poder, trajetória,
viagem, percurso, autobiografia, texto, discurso, documento, uma polissemia da categoria
currículo. Essa compreensão nos remete a um currículo que tenha como motor o trabalho
como categoria ontológica, ou seja, um currículo que contemple o trabalho como essência
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inerente ao ser humano. Diante disso, a educação possui uma relação de identidade com o
trabalho, sendo por meio dela que os homens transmitem o desenvolvimento das formas e
conteúdos da produção da existência (SAVIANI, 2007, p.154). Sendo o trabalho e a educação
as mediações dos processos sociais da existência humana. Portanto, a ideia de formação
integrada sugere superar o ser humano divido historicamente entre classes, pelo trabalho,
pelo fazer e o pensar, o executar e planejar. O que se busca como formação humana, é garantir
ao indivíduo o direito a uma formação omnilateral, compreendendo a gênese das relações
sociais para uma nova visão de mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país
(CIAVATTA, 2005, p.85). Uma formação no sentido ontológico, onde “o curso da vida de cada
ser humano consiste numa cadeia de decisões, que não é uma sequência simples de diferentes
decisões heterogêneas, mas se refere ao sujeito da decisão” (LUKÁCS, 1978, p. 8).
Palavras-chave: Trabalho-Educação; Formação Integral; Educação de Jovens e Adultos.
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TRABALHO, EXPERIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES
Sonia Maria Rummert (UFF – PPG EDUCAÇÃO)
rummert@uol.com.br

Tomamos como referência central o pressuposto de que a experiência deve constituir
categoria estruturante da ação educativa sistemática de jovens e adultos da classe
trabalhadora, a partir de contribuições de Gramsci, Thompson e Vieira Pinto. Valendo-nos dos
fundamentos teórico-metodológicos do materialismo histórico dialético, pretendemos
destacar que as experiências, especificamente as experiências de classe, que acorrem para a
escola, devem ser compreendidas como manifestações concretas das múltiplas facetas do
processo socioeconômico vivenciado pelos trabalhadores, sejam os alunos, sejam os
professores da Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores. Tal fato, com toda a sua carga
histórica, não pode ser ignorado quando nos debruçamos a partir da perspectiva de
emancipação humana, sobre a complexa problemática educacional. Para nossa argumentação
serão destacados dois aspectos fundamentais: a concepção de trabalho e a compreensão da
importância, para a classe trabalhadora, do respeito a suas experiências nos processos de
ensino-aprendizagem que assegurem o real acesso ao conhecimento científico e tecnológico
historicamente produzido pela humanidade. Acerca da concepção de trabalho, em sua forma
não alienada, que se associa à dimensão de motor do processo histórico, bem como do fato
de que o ser humano se cria e se recria com e pelo trabalho e na relação permanente com o
conhecimento, ressaltaremos a clara convergência entre os teóricos abordados. Vermos que
eles consideram o trabalho uma prerrogativa estritamente humana, compreendendo-o como
uma ação intencional e previamente concebida, através da qual o ser humano, guiado por
determinada finalidade, transforma algo material ou imaterial valendo-se de determinado
instrumental. Acerca da importância, para a classe trabalhadora, de ter assegurado, na escola,
o direito de acesso ao conhecimento científico e tecnológico historicamente produzido pela
humanidade, também vamos identificar convergências extremamente relevantes entre os
intelectuais aqui referidos, que se ancoram na premissa ético-política de que a educação da
classe trabalhadora não deve ser objeto de propostas e ações desqualificadoras. Apresentadas
as considerações relativas aos dois aspectos aqui assinalados, desenvolveremos a
argumentação que constitui o objetivo principal do presente trabalho: evidenciar que, ao
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contrário do amplamente enraizado no senso comum pedagógico, esses teóricos convergem,
de forma significativa, com teses que fundamentam o pensamento político-pedagógico de
Paulo Freire embora este último tenha se valido do materialismo histórico-dialético como
elemento relevante de seu pensamento sobretudo a partir das experiências que vivenciou na
África, no período do exílio. As convergências entre Freire e os demais teóricos aqui citados
não elidem as particularidades de suas concepções político-ideológicas. Evidenciam,
entretanto, que suas contribuições próprias e particulares podem, e devem, alimentar o
pensamento daqueles que, para além de estéreis disputas teóricas e políticas, se ocupam do
permanente trabalho educativo efetivamente comprometido com os processos de construção
da autonomia, ou seja com a construção social da emancipação humana, anteriormente
mencionada.
Palavras-chave: Trabalho-educação; Experiência; Pensamento educacional.
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: DESVENDANDO A
CAIXA PRETA SOBRE A EJA DE NÍVEL MÉDIO NA FAETEC E NA SEEDUC
Taynara Bastos Teodoro (UFF)
E-mail: taybasttos@gmail.com
Jaqueline Pereira Ventura (UFF)
E-mail: jaqventura@uol.com.br

Este trabalho é resultante da pesquisa que vem sendo realizada sobre a Educação de Jovens
e Adultos (EJA) de nível médio no Estado do Rio de Janeiro. O conteúdo central é a reflexão
sobre a EJA desenvolvida pelas duas principais instituições atuantes na esfera estadual: a
Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC) e a Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC).
Analisamos as principais políticas públicas sob as quais se materializa a oferta da EJA de nível
médio nessas duas instituições, respectivamente: o programa Nova Educação de Jovens e
Adultos (NEJA) e o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). Trata-se de uma pesquisa
documental, referenciada metodologicamente no materialismo histórico dialético (KOSIK,
1995). Apontamos as propostas contidas nos programas voltados à EJA nesses espaços e
analisamos as concepções de EJA incutidas nesses projetos e seus desdobramentos políticos
e educacionais. Nossa revisão de literatura revelou uma lacuna quanto à produção
bibliográfica voltada para o ensino médio na modalidade EJA, e é ainda mais incipiente no
tocante ao estado do Rio de Janeiro. Esse quadro também se estende à FAETEC e à SEEDUC/RJ:
poucas foram as produções teóricas encontradas que caracterizassem essas instituições
estrutural e institucionalmente ou que se referissem às suas políticas direcionadas à EJA. Por
isso, desenvolvemos a metáfora da caixa preta para nos referir a um tema restrito, cuja
produção teórica é escassa, mas que revela informações relevantes quando explorado. Os
resultados e discussões oriundos desse estudo das políticas educacionais voltadas para jovens
e adultos no estado do Rio de Janeiro levaram-nos a concluir que as marcas históricas, tanto
da EJA (compensatória e aligeirada) quanto do ensino médio (controverso e sem identidade
clara) estão fortemente presentes na oferta de EJA da SEEDUC/RJ e também da FAETEC. A
NEJA, da SEEDUC, é um programa de ensino médio direcionado a jovens e adultos. Trata-se
de uma formação aligeirada com vistas à certificação pautada em um currículo mínimo e
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fragmentado. O PROEJA, programa desenvolvido pela FAETEC em parceria com o governo
federal, tem seu foco na formação para o mercado de trabalho, com cursos rápidos que
formam para o trabalho simples. Por fim, destaca-se, ainda, nesse cenário, tanto em escala
federal quanto em escala estadual, a queda do número de matrículas da Educação de Jovens
e Adultos (VENTURA, 2016).
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; SEEDUC; FAETEC.
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA ESTRANGEIROS REFUGIADOS HAITIANOS EM CUIABÁ –
MATO GROSSO: O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E CULTURA BRASILEIRA
Antônio Borromeu (IFMT/FFP-UERJ)
Contato: antoniouerjffp@gmail.com

Um dos componentes do tripé do ensino dos Institutos Federais de Educação (IFs) é a oferta
de cursos de Extensão e de Formação Inicial e Continuada (FIC) para promover a capacitação,
o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização, em todos os níveis de ensino, nas áreas
da Educação Profissional e Tecnológica (Seção III, Art. 7º da Lei 11.892/2008). A fim de cumprir
com as prerrogativas legais quanto às finalidades dos IFs, o IFMT Campus Bela Vista realiza a
oferta do curso de português básico para imigrantes, denominado "Curso de Língua
Portuguesa e Cultura Brasileira para Estrangeiros". O curso tem objetivo de prover
conhecimento da Língua Portuguesa do Brasil para contribuir junto aos imigrantes com a
inserção no mercado de trabalho e para a progressão em seus estudos formais e promover o
conhecimento da cultura brasileira, especificamente, a cuiabana para o melhor convívio no
contexto de trabalho. A grande maioria de matriculados no curso, quase a totalidade, é de
imigrantes Haitianos, jovens e adultos residentes no aglomerado urbano que compreende as
cidades de Cuiabá e Várzea Grande - MT, que consta de uma média de 2,5 mil haitianos de
uma população flutuante de 3 a 4 mil em todo o estado, em sua maioria homens, entre vinte
e quarenta anos, que deixaram seu país em busca de trabalho e melhores condições de vida.
O curso foi desenvolvido para ser realizado em 3 módulos, aula de 3 horas de duração, no
período noturno, totalizando 160 horas, ministrados em português pelo professor, com auxílio
de tradutores de Francês e Creolo. As aulas foram pautadas no ensino de português como
língua estrangeira numa visão sociointeracionista. Assim, foram propostas atividades voltadas
para a interação em pares e em grupo, bem como atividade de audição com textos autênticos
que circulam no contexto de português do Brasil, além de jogos, vídeos e aulas no laboratório
de informática. Diante do exposto, é imprescindível que o imigrante tenha o domínio, mesmo
que básico da compreensão oral e escrita de Língua Portuguesa do Brasil dada a conclusão do
curso. Fator relevante porque é a língua um instrumento de interação face a face no mundo
do trabalho onde atua o estrangeiro. Nesse sentido, a oferta do curso FIC de Língua
Portuguesa e Cultura Brasileira pelo IFMT campus Bela Vista atingiu o objetivo de ofertar aos
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alunos habilidades linguístico-discursivas para os contextos interacionais onde estes
imigrantes atuam. Há também fatores que atrapalham uma melhor fluência, como já
abordado, a maioria dos alunos foram haitianos, gerando um contexto de aprendizagem de
língua portuguesa monolíngüe. Ao chegarem à escola, lançavam mão da língua Creolo para
interagirem entre si, e era necessário o professor interromper a interação, solicitando o uso
de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Extensão; Formação; Refugiados haitianos.
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O PROJETO DE EXTENSÃO FORA DA SALA DE AULA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A
FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE EM AMBIENTES EDUCATIVOS NÃO ESCOLARES DE SÃO
GONÇALO
Arthur Vianna Ferreira - UERJ/FFP
Julia Abreu Machado – UERJ/FFP
Lucas Salgueiro Lopes – UERJ/FFP
Matheus Teles Machado Portugal Gomes – UERJ/FFP
Thiago da Silva Lyra – UERJ/FFP
Filipi José da Silva – UERJ/FFP
Leticia da Silva Mendes – UERJ/FFP
Marcio Bernardino Sirino – UCB
Patricia Flavia Mota – UNIRIO
Contato: foradasaladeaulaffp@gmail.com

Esta comunicação tem como objetivo partilhar as discussões oportunizadas desde abril de
2016 a março de 2018 no grupo de Estudos “Fora da Sala de Aula” – que se configura como
uma das atividades desenvolvidas pelo Projeto de Extensão e PIBIC “Fora da Sala de Aula:
Formações, Representações e Práticas educativas não-escolares e/ou extracurriculares no
município de São Gonçalo”, registrados no SR3 e SR2, respectivamente, da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e realizado na Faculdade de Formação de Professores (FFP),
de São Gonçalo/RJ. A partir da compreensão de que “toda relação social é uma relação
pedagógica”, de Hans-Uwe Otto, o grupo de estudos vem oportunizando aos participantes um
espaço de diálogo, estudo e troca de experiências visando ampliar a experiência de muitos
educadores sociais, professores e graduandos de licenciatura sobre a concepção de educação
não escolar, sua didática, seus contextos e demandas próprias, auxiliando, assim, na
consolidação do campo teórico em construção no Brasil, a Pedagogia Social. Convém destacar
que a participação neste processo possibilita aos educadores em formação – inicial e
continuada – a melhorarem as suas práticas socioeducativas e, ainda, utilizarem a Educação
Social como ferramenta de intervenção política e histórica na sociedade brasileira,
principalmente, na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. As reflexões propostas
por esse projeto de extensão abrem espaço para maiores problematizações acerca dos
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conceitos que temos discutido como Formação docente ampliada, Pedagogia Social e
Representações Sociais de Pobreza na Educação. De fato, faz-se necessário um Projeto Político
de Educação e de um Projeto de Sociedade que percebam a Educação Social como um
instrumento de transformação da realidade na qual os indivíduos estão inseridos. Para a
construção desse caminho, devemos perceber o contexto, a realidade, se preocupar com os
problemas e as mazelas dos sujeitos empobrecidos. E, muito além do seu desenvolvimento
cognitivo deve-se contribuir para o seu desenvolvimento humano mais completo – nexos que
se associam com os pressupostos de uma educação que transforme alunos em pessoas mais
humanas e que faz de todos os espaços sociais um lugar socioeducativo. As ações
extensionistas e de investigação desenvolvidas por esse projeto de extensão buscam entender
que na relação com o outro, constantemente, estamos nos formando, nos construindo e nos
desenvolvendo como seres individuais e sociais. As práticas de discussão teórica e
investigativa realizada pelos professores dos projetos, bolsistas, graduandos e educadores
sociais propõem um novo espaço de construção de novas relações sociais importantes para o
crescimento da comunidade local a partir de uma educação emancipadora do indivíduo e que
o faça enxergar a importância da transformação das representações que ele carrega sobre a
sua realidade. Essa nova postura na formação inicial e continuada fará com que os resultados
obtidos nas pesquisas realizadas por esse grupo de Pesquisa, em diálogo com a comunidade
local, produzirá novas possibilidades de sermos educadores na sociedade contemporânea:
abertos as novas práticas, sensíveis as vulnerabilidades sociais e econômicas e corajosos para
assumir os desafios postos pelas relações políticas saudáveis tanto para aqueles que exercem
o ofício de educar quanto para aqueles que buscam na educação a possibilidade de serem
sujeitos de seus próprios destinos sociais.
Palavras-chave: Educação Social; Pedagogia Social; Formação docente inicial e continuada.
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O NÚCLEO DE EXTENSÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UERJ
Eduardo Karol (FFP-UERJ)
eduardokarol01@gmail.com

O Núcleo de Extensão da Faculdade de Formação de Professores (NExt-FFP), cadastrado na
SR3, tem por finalidade fornecer apoio a eventos, cursos e projetos da Faculdade Formação
de Professores, bem como criar condições de organização e divulgação de atividades
desenvolvidas nesta unidade. O trabalho tem por objetivo apresentar o atual estágio do
Núcleo de Extensão da FFP, bem como os projetos inscritos no Departamento de Extensão da
SR3. Nosso intuito é mapear as linhas de extensão existentes hoje na FFP-UERJ. Para dar conta
do mapeamento vamos utilizar dois documentos produzidos pelo Fórum de Pró-Reitores de
Extensão das Universidades Públicas Brasileiras – FORPROEX, que apresentam as áreas
temáticas e as linhas de extensão para a comunidade interna. Segundo o fórum podemos
classificar as ações de extensão em oito áreas: comunicação, cultura, direitos humanos,
educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção e trabalho. Já as linhas de extensão
podem ser distribuídas em cinquenta e três temáticas. As ações e linhas de extensão serão os
paramentos nos quais vamos nos orientar. Atualmente a FFP conta com sessenta e três
projetos inscritos, distribuídos pelos departamentos acadêmicos e coordenação de
graduação. É necessário acrescentar que revistas acadêmicas estão incluídas nas atividades
de extensão desenvolvidas em nossa unidade.
Palavras-chave: Núcleo de Extensão; Projetos; Cartografia.
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A RELAÇÃO ENTRE A OFERTA E A DEMANDA POR EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NAS
COORDENADORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Enio Serra (UFRJ)
Contato: enioserra@ufrj.br
Emilio Reguera (IBGE)12
Contato: emiliorrua@gmail.com

Este trabalho resulta da militância dos autores no Fórum de Educação de Jovens e Adultos do
Estado do Rio de Janeiro – Fórum EJA-RJ, movimento social que reúne educadores, educandos
e demais profissionais envolvidos na luta pela garantia do direito à educação por jovens e
adultos trabalhadores que a ela não tiveram acesso ou não a concluíram na infância e/ou
adolescência. Mais especificamente, deriva do esforço de levantamento e construção de
bases de dados georreferenciados para a pesquisa intitulada “A geografia da Educação de
Jovens e Adultos na cidade do Rio de Janeiro: o direito à educação como direito à cidade”,
desenvolvida no âmbito do Coletivo de Estudo e Pesquisa em Geografia e Educação de Jovens
e Adultos (GeoEJA/UFRJ) e articulada ao trabalho de militância no Fórum EJA-RJ. Como
pressuposto da pesquisa, acredita-se que a reflexão geográfica possibilite realizar análises das
políticas públicas para a EJA no contexto de um município com grandes desigualdades
socioespaciais como o Rio de Janeiro. Nesta direção, tem-se como objetivo compreender a
relação entre a demanda potencial e a oferta de ensino fundamental na modalidade EJA na
rede municipal do Rio de Janeiro. Para tanto, são analisados indicadores sociais e políticas
educacionais a partir do conceito de território usado, referindo-se mais especificamente aos
recortes espaciais relativos às Coordenadorias Regionais de Educação (CRE), instâncias de
gestão e planejamento das políticas educacionais da Secretaria Municipal de Educação do Rio
de Janeiro. A partir de dados amostrais do Censo Demográfico de 2010, sobre o grau de
instrução de pessoas com 15 anos ou mais, foi criado o indicador Demanda Potencial para a
Educação de Jovens e Adultos – Ensino Fundamental (DPEJAF), que tem por finalidade

12

Este trabalho não reflete necessariamente o que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística pensa sobre
o assunto.
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identificar a população relativa que não possui ensino fundamental completo. Aplicando-se a
malha cartográfica das áreas de ponderação, o indicador foi mapeado a partir das faixas
etárias entre 15 a 29, 30 a 59 e 60 e mais anos de idade. A partir dos microdados do Censo
Escolar do INEP (2016), foram também localizadas nos mapas elaborados para cada CRE as
escolas municipais que oferecem a EJA. Como resultados preliminares, considera-se que o
conhecimento das especificidades do espaço construído e dos fatores que caracterizam os
diferentes bairros cariocas no contexto da urbes metropolitana mostram-se importantes para
o planejamento de políticas públicas para a oferta da EJA em escolas municipais. Por outro
lado, o levantamento realizado aponta para insuficiência da oferta da modalidade da EJA
quando contrastada com a demanda potencial para todas as faixas etárias, com destaque para
adultos (30 a 59 anos) e idosos (60 e mais anos).
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Políticas Públicas; Geografia da Educação.
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FALE-SG: CAMINHOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS ALFABETIZADORAS
EMANCIPATÓRIAS NO DIÁLOGO UNIVERSIDADE-ESCOLA BÁSICA
Mairce Araujo (FFP UERJ)
mairce@hotmail.com
Jacqueline de Fátima dos Santos Morais (FFP UERJ)
jacquelinemorais@hotmail.com
Suzana Loroza (FFP UERJ)
suzanaloroza.brasil@gmail.com
Isabela Santiago (FFP UERJ)
isabela.santy@gmail.com
Fabiana de Oliveira Machado (FFP-UERJ)
fabianadeoliveiramachado@mail.com
Luar Zacarias Cruz de Vasconcellos
luarvas@hotmail.com

O presente trabalho tem como objetivo socializar os caminhos percorridos na construção do
Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita de São Gonçalo FALE-SG, bem como algumas
reflexões suscitadas pelos encontros. O Projeto se estrutura através de atividades de ensino,
pesquisa e extensão tendo como referência a narrativa das professores/as alfabetizadores/as
sobre suas próprias práticas. O trabalho tem como eixo articulador encontros periódicos,
realizados na Faculdade de Formação de Professores ou em escolas públicas da rede de São
Gonçalo, tendo como público professores/as que atuam na Educação Infantil e anos iniciais
do Ensino Fundamental e estudantes do Curso de Pedagogia. Os encontros dinamizados por
um/a professor/a da universidade e outro/a da escola básica abordam temas que atravessam
a prática alfabetizadora cotidiana, buscando caminhos para que a apropriação da leitura e da
escrita aconteça como um exercício da autoria e do pensamento crítico. Normalmente esses
encontros duram cerca de três horas e são gravados, para que depois sejam transcritos e
virem documentos oficiais para divulgação, análise e reflexão. Recentemente também temos
feito transmissão direta dos encontros via redes sociais. Contribuindo com a formação
continuada de professoras alfabetizadoras, o projeto visa a formação da professor/a
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alfabetizador/a que vai se assumindo como pesquisador/a de sua própria prática, buscando
sempre a articulação entre a prática e a teoria. O evento não se resume às falas dos
convidados, mas em diálogos que se constituem a partir de indagações e/ou posicionamentos
do público presente, convocado a participar intensamente das discussões provocadas pelas
mediadoras da mesa. O ambiente nos possibilita ricas interações e interlocuções. Os temas do
FALE/SG são escolhidos a partir das demandas que emergem a cada encontro. Buscamos com
essa metodologia eleger questões, que emergindo do cotidiano da escola, venham ao
encontro das necessidades de reflexão e aprofundamentos sobre os desafios do processo
ensinoaprendizagem da leitura e da escrita. O público é composto por estudantes em processo
de formação inicial, nos níveis superior e médio, e professores/as das redes públicas e privadas
de São Gonçalo e cidades do entorno. Nesse sentido, temas como: alfabetização sem cartilha,
o trabalho com projeto na alfabetização, a questão do racismo, o espaço para a participação
das crianças nos projetos da escola, a relação ente alfabetização e filosofia dentre outras,
foram sendo discutidas no diálogo entre professoras que vivem o cotidiano da escola e as que
se preparam para vivê-lo futuramente. O movimento de ação, reflexão e ação, resultante
desse processo redunda em um olhar crítico sobre a prática docente favorecendo a
construção de uma prática alfabetizadora mais solidária e consciente.
Palavras-chave: Alfabetização; Narrativas docentes; Cotidiano escolar.
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VOZES DA EDUCAÇÃO ENTRELAÇANDO PESQUISA E EXTENSÃO EM SÃO GONÇALO-RJ
Marcia Soares de Alvarenga (FFP-UERJ-PPGEd-PFDS)
Ana Carolina Cruz (FFP-UERJ)
Tamyres Athayde Patti (FFP-UERJ)
Thiago Sá Dutra (FFP-UERJ)
Contato: msalvarenga@uol.com.br

A presente comunicação aborda a articulação entre pesquisa e extensão desenvolvida pelo
Núcleo de Pesquisa Vozes da Educação, Memória e História das Escolas de São Gonçalo e está
ancorado no reconhecimento de que a ampliação da concepção de fontes trouxe para a
produção da pesquisa no campo da educação possibilidades investigativas que, por seu turno,
resultaram na necessidade de reflexão e problematização dessas mesmas alternativas. Ao
estender a sua articulação de pesquisa junto às escolas da rede pública de São Gonçalo, a
pesquisa em tela inaugura uma etapa de estudos ancorada na necessidade de se levantar
fontes documentais e iconográficas da educação do município de São Gonçalo que possam
contribuir duplamente tanto para a sistematização da História da Educação das cidades,
vinculado a um dos objetivos do núcleo que é a de estimular a criação de núcleos de memórias
das escolas do município de São Gonçalo, quanto para a sistematização qualitativa de dados
censitários e demográficos que tracem os movimentos das políticas públicas para a educação
de crianças, jovens e adultos da cidade. Desse modo, o projeto materializa-se diante do
desafio de o Núcleo Vozes da Educação FFP/UERJ inter-relacionar abordagens de análise que
considerem as fontes documentais e iconográficas diversas, contribuindo para compormos e
atualizarmos os conhecimentos produzidos por uma cartografia do direito à educação neste
município do leste metropolitano do Rio de Janeiro. Como reflete Nacif (2008), as fontes
documentais tributam à pesquisa função social estimulam as práticas de preservação da
memória que se manifestam sob várias formas de materialização, cujos registros funcionam
como “validação simbólica” dos elementos que engendram a formação das identidades
individuais e coletivas de uma comunidade. Queiroz (1994) contribui para esta perspectiva e
fundamentação teórica do presente projeto ao enfatizar que “o uso de meios modernos, como
a fotografia, a fita cinematográfica, o vídeo veio aumentar o âmbito e os aspectos dos dados
colhidos” (p.110). É importante recuperarmos que um dos objetivos dos núcleos de memória
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das escolas é proporcionar o contato direto com as fontes primárias que visam despertar o
interesse dos sujeitos escolares pelo conhecimento da história local e da instituição e dos
sujeitos escolares. Os pesquisadores do Núcleo de Pesquisa Vozes da Educação, Memória e
História das Escolas de São Gonçalo alinham o presente projeto à perspectiva de que as
pesquisas produzidas devem servir-se das tecnologias para organizar uma rede de memória e
história das vozes e imagens da educação gonçalense, disponibilizando para professores e
estudantes dos diferentes níveis e modalidades de ensino, governos locais e sociedade civil
organizada, as produções e os resultados de suas pesquisas, sejam em dados
estatísticos/demográficos e/ou documentos vídeo/iconográficos.
Palavras-chave: Núcleo Vozes da Educação; Histórias – Políticas; Memórias.
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ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA: UMA EXPERIÊNCIA COM O ENSINO DO TEXTO LITERÁRIO
Maria Betânia Almeida Pereira (FFP-UERJ)
Contato: mbapereira@gmail.com

Os projetos de iniciação à docência aprovados pelos Departamento de Estágios e Bolsas/
CETREINA, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, envolvem atividades que suscitam as
conexões entre a universidade e a educação básica. Para tanto, ações que promovam um
encaminhamento teórico-metodológico são estruturadas com vistas a contribuir para o
processo de ensino-aprendizagem tanto dos alunos da educação básica quanto dos
licenciandos. Neste sentido, o trabalho intitulado “Além dos muros da escola: uma experiência
com o ensino do texto literário” pretende abordar as práticas realizadas em um dos projetos
de iniciação à docência da Faculdade de Formação de Professores da UERJ: "O ensino do texto
literário e suas inter-relações com outras linguagens". Assim, buscaremos alinhavar os
teóricos que embasam a pesquisa tais como Rojo (2009); Street (2014); Cosson (2006) dentre
outros, no intuito de considerar os letramentos e a diversidade das práticas letradas. Para
tanto, a pesquisa possui um encaminhamento pedagógico que aponta para as duas direções:
a primeira voltada diretamente aos alunos das escolas públicas do município de São Gonçalo,
onde são realizadas as oficinas e a segunda, focada nos graduandos em Letras da FFP-UERJ,
que que participam de um grupo de estudos, sob orientação da professora responsável pelo
projeto. O grupo se reúne semanalmente, no intuito de debater, refletir sobre as obras
concernentes ao escopo dos estudos e desenvolver materiais didáticos que efetivem a junção
da teoria com a prática da sala de aula, colocando em evidência o contexto educacional e as
temáticas inerentes à pesquisa. Na elaboração das oficinas são selecionados diferentes
gêneros textuais, pensando sobretudo, na articulação destes com outras linguagens, de forma
que o texto literário ganha novos contornos, o que faz os educandos terem contato com
outras formas de expressão e são convocados a aprimorar o senso estético e a ampliar
também o senso crítico, levados assim a serem protagonistas e produtores de sentido dos
textos que produzem. Em se tratando das atividades realizadas pelos graduandos em Letras,
em contexto das escolas públicas, estes refletem acerca da aplicação dos materiais
desenvolvidos, fazem um importante intercâmbio no cenário educacional, reveem conceitos,
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ampliam sua práxis e, sobretudo, ressignificam seus protagonismos enquanto futuros
professores.
Palavras-chave: Ensino; Letramentos; Texto literário.

IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO POPULAR, MOVIMENTOS SOCIAIS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

| 51

O legado de Paulo Freire para Educação Popular em tempos de crise

A CORDELTECA DA FFP: PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DA LEITURA
Maria Isaura Rodrigues Pinto (FFP-UERJ)
Contato: m.isaura27@gmail.com

Nesta apresentação, buscarei sintetizar algumas propostas de atividades, desenvolvidas no
âmbito do projeto de extensão Leitura na CORDELTECA da FFP, a fim de ressaltar a validade
dessas práticas com a literatura de cordel na promoção da leitura em espaços diversificados.
Com uma intensa trajetória desde 2007, o projeto tem como principal meta desenvolver
mecanismos de operacionalização da leitura e de dinamização do acervo da Cordelteca da FFP
para que ela não caia no esquecimento e possa desempenhar plenamente a sua função de
fazer com que a poesia de cordel se torne convivência. O trabalho realiza-se através de um
conjunto de ações que se repetem e renovam a cada ano, entre elas, destacam-se: leitura e
estudo de textos teóricos, treinamento do bolsista para aplicação de oficinas de leitura de
cordéis nas escolas, acompanhamento das atividades realizadas pelo bolsista (catalogação,
empréstimo, exposição de folhetos etc.), análise e apresentação dos resultados obtidos, bem
como organização e execução de eventos. O desenvolvimento dessas ações traz contribuições
em duas direções: na ampliação da área de divulgação e leitura da literatura de cordel e no
avanço da aplicação pedagógica dessa literatura na escola. São exatamente tais contribuições
que, entrelaçadas, atribuem sentido e peso ao projeto. Quanto à primeira direção, cumpre
ressaltar que, na busca de novas perspectivas para inserir a literatura de cordel num contexto
mais amplo de práticas de leitura, promove-se, no salão de eventos da Biblioteca da FFP, o
encontro anual “Folheto Aberto: o Cordel em Cena”. O evento, em cada uma de suas
reedições, apresenta-se, seguindo uma tradição, como um fórum de discussão entre vários
grupos sociais interessados em literatura de cordel, incluindo poetas de cordel, editores,
ilustradores, xilógrafos, repentistas, livreiros, bibliotecários, professores, pesquisadores,
pedagogos, estudantes, entre outros. Com um alcance maior do que o da usual divulgação de
pesquisas, durante os dois dias de sua realização, oferece por meio de palestras, mesasredondas, oficinas, declamações, desafios, cantorias, dramatizações e exposições, múltiplos
canais de contato com a literatura de cordel e de possibilidades de discussão dos seus
caminhos dentro e fora da escola. Trata-se também, em alguns casos, de um momento de
início de contato com a Cordelteca, pois as escolas, em especial, são convidadas a participar
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do evento e a conhecer esse espaço de leitura, seu acervo e serviços prestados. Já em relação
à segunda direção, o projeto resulta na busca e na elaboração pelo bolsista, com a ajuda do
coordenador, de materiais didáticos de feição intertextual e lúdica, que possibilitem uma
abordagem mais eficaz dessa literatura nas escolas parceiras. É objetivo pedagógico do
projeto contribuir para a melhoria do desempenho da leitura e da escrita de alunos da
educação básica, ressaltando o elo entre a literatura de cordel e o social. Recorre-se, para isso,
a estratégias que envolvem a utilização de vídeos e filmes, entre outros recursos. As oficinas
que exploram os folhetos possibilitam o (re)conhecimento de suas peculiaridades, exigindo
habilidades de leitura específicas. Ao escreverem poemas de cordel, os alunos assumem o
papel de autores, desenvolvendo, dessa maneira, sua criatividade. O trabalho de leitura nas
escolas, ocorrido dentro desse encaminhamento, tem contribuído para a autonomia dos
alunos enquanto leitores, bem como para uma formação profissional mais democrática do
licenciando bolsista.
Palavras-chave: Leitura; Cordelteca; Extensão.

IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO POPULAR, MOVIMENTOS SOCIAIS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

| 53

O legado de Paulo Freire para Educação Popular em tempos de crise

A FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM NÚMEROS: UM ESTUDO SOBRE
ESTUDANTES EGRESSOS DAS LICENCIATURAS NO PERÍODO DE 1988-2008
Mariel Costa Moderno –Proatec –FFP/UERJ
Maria Tereza Goudard Tavares – FFP/UERJ
Contato: mtgtavares@yahoo.com.br

A presente pesquisa de cunho quali-quantitativo vem investigando desde 2009, as
possibilidades político-epistemológicas das licenciaturas da Faculdade de Formação de
Professores nos processos de formação inicial de professores de Educação Básica na cidade
de São Gonçalo e demais municípios do Leste Fluminense. Vimos dando continuidade aos
estudos com/sobre o local, destacando a centralidade dos processos formativos realizados
pela FFP nas práticas cotidianas dos professores nas escolas da cidade A pesquisa em tela, que
é reconhecida como o primeiro estudo sobre estudantes egressos da UERJ, busca situar a
questão da formação inicial de professores como uma questão nodal no campo da formação
de professores, sendo a temática da inserção profissional, um aspecto fundamental de ser
investigado nos currículos de formação docente. Procuramos a partir do diálogo com a
“epistemologia existencial” de Milton Santos (2000,1997, 1994), com a perspectiva freireana
de leitura de mundo e leitura da palavra (1993, 1990, 1986 e 1979) e com a centralidade dada
aos processos locais por Bourdin (2000) enfatizar que os impactos da formação inicial podem
e devem ser considerados na profissionalização docente.

Assim, a presente pesquisa

caracteriza-se pela articulação ensino/pesquisa/extensão a partir de um movimento de
investigação-formação que busca analisar e compreender práticas educativas que projetam a
Faculdade de Formação de Professores da UERJ como um lócus privilegiado de discussão,
aprofundamento e socialização de processos formativos que considerem o espaço de
formação em suas múltiplas e complexas determinações, especialmente a vida institucional e
cotidiana da Unidade como um espaço de discussão e ampliação do direito à inserção
profissional em diálogo com a rede pública escolar dos município do Leste Fluminense.
Palavras-chave: Estudos de Egressos; Formação de Professores; Inserção Profissional.
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JUVENTUDE E ESPAÇOS POPULARES: TRAJETÓRIAS FORMATIVAS PARA\COM A
UNIVERSIDADE
Mário Pires Simão (DGEO/FFP/UERJ)
Contato: mariosimao.uerj@gmail.com
Mariane de Oliveira Biteti (DGEO/FFP/UERJ)
Contato: bitetimariane@gmail.com
Patricia Elaine Pereira dos Santos (DEDU/FFP/UERJ)
Contato: patepsantos@gmail.com

Este projeto tem como categorias centrais juventude, espaço popular, trajetórias de formação
e território. Trata-se da construção de ambientes de diálogo entre a universidade e as
trajetórias de formação destes jovens para e com a universidade. Ele pretende aproximar
ainda mais o estudante de origem popular da Universidade. O trabalho envolve o
mapeamento de dispositivos educacionais que incidem sobre a caminhada destes jovens em
seu processo de significação da vida e no ingresso na universidade, portanto pretende
identificar sujeitos e organizações coletivas que contribuem para esta caminhada. Este núcleo
se constituirá como embrião de grupo de pesquisa em articulação com o Instituto Maria e
João Aleixo, uma organização localizada na Maré, Rio de Janeiro, que reúne pesquisadores
envolvidos com a temática das periferias contemporâneas e se constitui como o agente
indutor de uma Rede Internacional de Periferias. As ações desenvolvidas ao longo de 2017
levaram o grupo a iniciar um processo de mapeamento de coletivos e jovens da unidade que
são oriundos dos espaços populares da cidade de São Gonçalo e adjacências. O sentido da
ação é constituir como um espaço de diálogo permanente para mapear novas cartografias de
jovens em projetos de formação, socialização e profissionalização. A expressão mais relevante
em termos de extensão é sua capacidade de identificar os movimentos, os territórios
formativos, sejam estes formais ou não, e as práticas formativas que incidem sobre as
condições de acesso à universidade no município de São Gonçalo. O intuito dessa cartografia
da periferia, delimitando-se a região do leste metropolitano, em especial do município de São
Gonçalo, aponta para dois movimentos. Em primeiro lugar, ao focarmos nossa produção e
pesquisa nessa região, estamos, consequentemente, promovendo um agenciamento de
agentes e iniciativas juntamente com os trabalhos já produzidos em outras periferias pelo
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Observatório de Favelas do Rio de Janeiro - uma das organizações proponentes do Instituto
Maria e João Aleixo - e pela própria Universidade do Estado do Rio de Janeiro, através da
Faculdade de Formação de Professores. Nesse sentido, o potencial desse projeto encontra-se
exatamente na construção de uma articulação em rede, potencializando a sinergia entre
sujeitos e espaços periféricos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Em segundo lugar,
ao indicar uma cartografia, o objetivo do projeto avança no sentido da visibilização dos
saberes e fazeres de sujeitos e instituições produtoras de conhecimentos e práticas genuínas
das periferias, uma produção que, em geral, enfrenta dificuldade de dialogar com as
produções da academia, em geral, fechadas em seus próprios referenciais. Portanto, ao
proporcionar maior permeabilidade entre os saberes populares e os saberes da academia,
avançamos no próprio conceito da extensão, tão caro ao sentido da Universidade.
Palavras-chave: Juventude; Espaços populares; Formação.
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BIBLIOTECAS POPULARES NOS ASSENTAMENTOS RURAIS DO RIO DE JANEIRO
Paulo Alentejano (FFP-UERJ)
Daiane Gonçalves (FFP-UERJ)
Igor Mendonça Ribeiro dos Santos (FFP-UERJ)
Raphael Moreira (FFP-UERJ)
Contato: paulinhochinelo@gmail.com

O projeto de extensão Bibliotecas Populares nos Assentamentos Rurais da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro, é um dos eixos do Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensão
em Geografia Agrária – GeoAgrária e vem se desenvolvendo desde 2003 em parceria com o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Rio de Janeiro. Originalmente o
trabalho se concentrou em assentamentos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, mas
posteriormente se estendeu para assentamentos localizados no interior do Estado. Com esta
parceria, foram construídas com base nos depoimentos de assentados cartilhas e vídeos
contando a história da luta pela terra, e organizadas bibliotecas populares em cada
assentamento trabalhado, contribuindo para a preservação da memória, reafirmando a
identidade dos trabalhadores rurais sem terra e a mobilização destes para continuar a sua luta
pela democratização da sociedade. O trabalho consiste em construir materiais para que sejam
utilizados pelos próprios assentados e para que estejam disponíveis nas escolas dos
assentamentos. O resgate da memória feito a partir destes materiais é parte da reafirmação
permanente da identidade dos trabalhadores. Por outro lado, contribui também para colocar
o saber universitário a serviço destes trabalhadores, de forma coerente com o papel social
que a Universidade deve desempenhar. Ademais, o contato que os estudantes de graduação
mantêm com os trabalhadores rurais sem terra nas visitas periódicas aos acampamentos e
assentamentos representa para estes estudantes um aprendizado fundamental para sua
formação como cidadãos e educadores. O trabalho apoia-se na perspectiva de Paulo Freire da
extensão como comunicação, para quem a extensão não deve ser uma via de mão única, com
o conhecimento universitário se impondo ao popular, mas um diálogo entre estes dois
mundos. Esse caminho é apontado como o verdadeiro sentido da educação, não sendo mais
uma transmissão de conceitos, mas uma problematização que gera ações e pensamentos
dinâmicos, não estáticos. É a problematização do próprio conhecimento em sua relação com
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a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor compreendê-la,
explicá-la, transformá-la (FREIRE, 1969). Ao longo destes anos do projeto foram contemplados
os assentamentos e acampamentos: Terra Prometida (à época localizado em Santa Cruz,
município do Rio de Janeiro, e atualmente localizado entre Nova Iguaçu e Duque de Caxias);
Paz na Terra (Cardoso Moreira); Vida Nova (Barra do Piraí); Zumbi dos Palmares (Campos dos
Goytacazes/São Francisco do Itabapoana); Dandara dos Palmares (Campos dos Goytacazes);
Roseli Nunes (Piraí) e Campo Alegre (Nova Iguaçu/Queimados), embora só em duas áreas
tenham sido realizadas todas as ações previstas. Atualmente o trabalho, iniciado em meados
de 2017, está sendo realizado junto com o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), na
localidade de Serra Queimada, no município de Cachoeiras de Macacu. Estamos na fase de
mobilização da comunidade para a montagem da Biblioteca e elaboração da cartilha.
Palavras-chave: Memória das lutas pela terra; MST; Diálogo de saberes.
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MEMÓRIAS DAS LUTAS PELA TERRA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Paulo Alentejano (FFP-UERJ)
Contato: paulinhochinelo@gmail.com
Millena R. M. Ribeiro (CPDA-UFRRJ)
Contato: mi.nove@gmail.com

Entre 2014 e 2016, o Núcleo de Pesquisa, Documentação e Referência sobre Políticas Públicas
e Movimentos Sociais do Campo, do CPDA/UFRRJ, desenvolveu o projeto Conflitos e
Repressão no Campo no Estado do Rio de Janeiro (1946-1988) sob a coordenação da
professora Leonilde Medeiros, para subsidiar os trabalhos da Comissão Estadual da Verdade
do Rio de Janeiro (CEV-Rio). Como um desdobramento, foi desenvolvido um projeto de
extensão para divulgar os resultados dessa pesquisa junto à população. Para isso, foi proposto
um Curso de Extensão para os professores da rede pública de Cachoeiras de Macacu, por ser
este o município com maior número de trabalhadores rurais assassinados pela repressão no
Estado do Rio de Janeiro. O projeto foi desenvolvido em conjunto pelo CPDA/UFRRJ, o
GeoAgrária/FFP/UERJ, a UFF e a UFRJ. Em seu primeiro momento, o projeto de extensão
organizou um seminário no auditório da Casa de Cultura Wellington Lira em Cachoeiras de
Macacu. O objetivo desse encontro foi motivar os professores da rede pública para participar
do Curso. O segundo objetivo foi de repassar para a população em geral o resultado das
pesquisas. Além do Seminário, o Curso de Extensão teve quatro oficinas com os professores
da rede pública que aconteceram no auditório da Escola Municipal Alberto Monteiro Cachoeiras de Macacu/RJ e na sede do Movimentos dos Atingidos por Barragens (MAB) em
Serra Queimada - Cachoeiras de Macacu/RJ. O conteúdo programático foi divido em 4 eixos,
cada um representando um tema diferente relacionado aos conflitos pela terra no Estado do
Rio de Janeiro e no município de Cachoeiras de Macacu. No eixo 1 o tema foi Ditadura e
Memória. Nele foi trabalhado o golpe de 1964: a conjuntura pré-golpe, o golpe e a ditadura,
seu projeto político-econômico e a violência de Estado, a repressão, as violações de direitos
humanos e a violência contra grupos sociais, em especial o camponeses, assim como a
importância das lutas por Memória, Verdade e Justiça. No eixo 2 o tema foi Questão Agrária
e Repressão. Foi analisado o contexto histórico da questão agrária brasileira, desde o período
colonial aos dias atuais, destacando-se os diferentes tipos de violência contra o campesinato

IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO POPULAR, MOVIMENTOS SOCIAIS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

| 59

O legado de Paulo Freire para Educação Popular em tempos de crise

brasileiro. No eixo 3 o tema foi Conflitos no Campo no Rio de Janeiro. Foi trabalhado o contexto
histórico do campo no Estado do Rio de Janeiro, atentando para suas especificidades, como a
concentração fundiária e especulação imobiliária. Destacou-se Cachoeiras de Macacu como o
município que apresenta os maiores números de casos de assassinatos, desaparecimentos e
torturas de trabalhadores rurais, segundo a pesquisa de "Conflitos por terra e repressão no
campo no Estado do Rio de Janeiro (1946-1988)". Finalmente no eixo 4 teve como tema
Continuidades da violência na democracia. A última oficina foi realizada em clima de festa e
comemoração do primeiro ciclo do projeto. Mas também trabalhamos as tensões
contemporâneas que ocorrem na região. O Arco Metropolitano, o COMPERJ, a ameaça de
construção da Barragem no Rio Guapiaçu, acentuam os conflitos e exigem luta e resistência
aos grandes projetos. Atualmente o Memórias das Lutas pela Terra no Estado do Rio de Janeiro
está planejando a realização do segundo ciclo de oficinas, com datas já agendadas para o ano
de 2018, junto à Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiras de Macacu.
Palavras-chave: Conflitos no campo; Repressão; Formação Continuada de Professores.

IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO POPULAR, MOVIMENTOS SOCIAIS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

| 60

O legado de Paulo Freire para Educação Popular em tempos de crise

INTEGRAÇÃO E DIREITOS HUMANOS: DESAFIOS PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE
LÍNGUAS COM REFUGIADA(O)S
Poliana Coeli C. Arantes (UERJ)
Contato: polianacoeli@yahoo.com.br

Uma das principais questões do mundo contemporâneo é a garantia de direitos e integração
de um contingente de mais de 65 milhões de pessoas que se deslocam forçadamente de seus
países “devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião,
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas não possa ou não queira acolher-se à
proteção de tal país” (BRASIL, 1997) ou que “devido a grave e generalizada violação de direitos
humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país”
(BRASIL, 1997). Esse enorme contingente de deslocados forçados, que ultrapassa hoje a marca
recorde da Segunda Grande Guerra, encontra-se sem a necessária proteção e garantia de
cidadania em seus países de origem e, muitas vezes, não encontram essa garantia nos países
em que estão pedindo refúgio. O Rio de Janeiro é um dos três estados brasileiros que recebem
mais refugiada(o)s e solicitantes de refúgio no Brasil e, por esse motivo, deveria estar
planejando políticas de acolhimento a essa população. Neste âmbito, o projeto de extensão
“Português para Refugiados” na UERJ, em parceria com a Cáritas-RJ, vem construindo, desde
2014, uma metodologia colaborativa de construção de materiais didáticos destinados a
atendimento das demandas para aprendizagem de Língua Portuguesa pelos solicitantes de
refúgio e refugiada(o)s que chegam, todos os dias ao Rio de Janeiro. Tal metodologia
colaborativa e, em constante construção, é inspirada em saberes da pedagogia da autonomia
(FREIRE, 1996), sobretudo considerando-se que o acesso à Língua Portuguesa para a
população de refugiada(o)s é um direito, mais do que uma simples instrumentalização. O
projeto faz parte de uma das multidisciplinares iniciativas constantes no Plano de Trabalho da
Cátedra Sérgio Vieira de Mello, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
(ACNUR), da Organização das Nações Unidas (ONU), instalada na UERJ no ano de 2016. O
projeto de ensino/aprendizagem de línguas prevê, desse modo, pesquisa de orientação
contrastiva, de imersão no diálogo entre culturas em contexto de aprendizagem multinível e
multilíngue. Nesse ambiente, emergem universos sócioculturais que passam a requerer
posição desarticulada de julgamentos valorativos prévios frente não só aos usos da língua,
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como também dos diferentes valores de referência nas relações formativas e de cidadania.
Desse modo, pressupõe-se pesquisa de/às fontes que permitam conhecer esses diferentes
ambientes culturais em contato, principalmente pela singularidade do encontro de
nacionalidades em que ele está inserido. Emergem desse contato ímpar entre culturas,
reflexões e questões próprias, em que as discussões trazidas ao debate passam pela
construção da autonomia em ambientes de formação de professores, levando-se em
consideração sua inserção em contextos reais de prática de ensino, muitas vezes não previstos
na estrutura curricular. Finalmente, discutem-se implicações éticas e políticas direcionadas à
elaboração de políticas linguísticas para o acolhimento a refugiados sob a perspectiva
enunciativa da linguagem, conjugada às práticas linguísticas baseadas na produção de
sentidos por uma vertente dialógica e histórica (BAKHTIN, 2011), baseada em saberes
necessários à prática educativa (cf. FREIRE, 1996), produzindo materiais consonantes à
dinâmica intercultural e ao respeito aos Direitos Humanos, oriundos do contato com alunos
de outras culturas em situação de refúgio no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro.
Palavras-chave: Línguas para refugiada(o)s; Práticas de linguagem; Pedagogia da autonomia.
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OFICINAS COMO RESISTÊNCIA SOCIAL E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOSTEMPOS DE PESQUISAFORMAÇÃO NO COLÉGIO MUNICIPAL ESTEPHÂNIA DE CARVALHO
Rodrigo Luiz de Jesus Santana (PPGEDU/FFP-UERJ)
Contato: rodrigosantanageografia@gmail.com

Este trabalho trata-se de um desdobramento da dissertação intitulada “Pesquisa-formação no
Colégio Municipal Estephania de Carvalho: entrelaçando narrativas, experiências e
(trans)formações”, inserido no Programa de Pós-Graduação Processos Formativos e
Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (FFP/UERJ). Buscamos, por meio da realização de seis oficinas pedagógicas,
oferecidas a dois grupos de alunos do Ensino Fundamental II do Colégio Municipal Estephania
de Carvalho (COMEC), promover espaçostempos de troca de experiências e ressiginificar
coletivamente, no processo da pesquisa-formação, a história da escola e a história de vida de
sua patrona, a destacada educadora Maria Estephania Mello de Carvalho, ao mesmo tempo
que perspectivamos valorizar as histórias dos alunos e do lugar. Para o presente trabalho,
focalizamos um recorte do referido estudo voltado ao diálogo entre a universidade e escola
básica, tratando a extensão como caminho político-epistêmico de resistência e lutas na busca
de práticas e ações que vejam a escola como lugar de (trans)formações de histórias e
realidades. Partimos do pressuposto político-conceitual de que a universidade constitui a
tríade indissociável entre ensino, pesquisa e extensão, e esta última possibilita um potente
diálogo entre a universidade e a escola básica. O caráter de extensão, dentro da proposta
dissertativa, se deu na ótica da pesquisa-formação, pois pensar a escola também como lugar
de produção de conhecimento e pesquisa, é ressignificar o seu papel e construir saberes
juntos. Além disso, é um modo de constituir atravessamentos, de forma colaborativa, na
construção do conhecimento entre universidade e escola. Promover a circularidade de
saberes de forma indissociada entre esses dois espaçostempos contribui para uma pesquisa
em educação mais resistente, significativa e transformadora de realidades. O COMEC,
localiza-se no bairro do Laranjal, local periférico e com diversas dificuldades sociais,
estruturais, educacionais, culturais e econômicas na cidade de São Gonçalo, região
metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, o mergulho no cotidiano da escola e
a produção de oficinas com os alunos, se apresentam como táticas, na visão de Certeau, em
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meio as estratégias do poder instituído como forma de resistência e vitória dos fracos sobre
os mais fortes. Dialogando com Paulo Freire e sua obra “Pedagogia do Oprimido”, vemos a
concepção da pedagogia libertadora, como revolucionária, através do diálogo e da formação
partilhada em grupo. Por fim, buscamos assim, através do desenvolvimento das oficinas, da
palavra dada e da escuta atenta, ressignificar as histórias de vida dos alunos, do lugar, da
escola, da Estephania de Carvalho, indo além da educação bancária, apontado por Freire.
Palavras-chave: Pesquisa-formação; Narrativas/oficinas de Formação; Estephania de
Carvalho.
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MAPEAMENTO DA RELAÇÃO ENTRE OFERTA E DEMANDA POR EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS NO BAIRRO DE REALENGO
Vanessa Pereira (UFRJ)
Contato: vanessa.dopereira@gmail.com

O presente trabalho decorre de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em andamento e visa
ao estudo das políticas públicas de Educação de Jovens e Adultos na rede municipal de ensino
do Rio de Janeiro. Mais especificamente se refere à análise espacial da relação entre demanda
e oferta de EJA, ensino fundamental, na oitava coordenadoria regional de educação (8ª CRE).
O trabalho se insere na pesquisa “A geografia da Educação de Jovens e Adultos na cidade do
Rio de Janeiro: o direito à educação como direito à cidade”, desenvolvida no âmbito do
Coletivo de Estudo e Pesquisa em Geografia e Educação de Jovens e Adultos (GeoEJA)
pertencente ao Laboratório de Pesquisa em Geografia e Educação (LAGE/IGEO/UFRJ). A
investigação busca identificar a demanda potencial por essa modalidade da Educação Básica
e a existência de alguns fatores urbanos que possam condicionar uma demanda maior para a
EJA na região, assim como a oferta disponibilizada. Através da observação do mapeamento
de indicadores educacionais do município do Rio de Janeiro referentes ao nível de
escolarização da população, foi constatado o número alarmante de pessoas com 15 anos ou
mais com baixa escolaridade em várias áreas da cidade. Dentre essas áreas está a que abrange
a 8ª CRE, na Zona Oeste. A partir daí, viu-se a necessidade de um estudo mais aprofundado
sobre a relação entre demanda e oferta por EJA nessa área da cidade. A pesquisa reúne
métodos investigativos como a construção de um banco de dados com o objetivo de: 1)
levantar de dados referentes ao nível de escolarização de jovens e adultos com o recorte
espacial voltado a 8ª CRE, mais especificamente o bairro de Realengo; 2) gerar mapas com a
distribuição espacial de indicadores educacionais; 3) sistematização as informações em forma
de tabelas. A partir do Censo Demográfico de 2010, fez-se o mapeamento do indicador
Demanda Potencial para a Educação de Jovens e Adultos – Ensino Fundamental (DPEJAF). No
mapeamento foram utilizadas as áreas de ponderação por se pautarem em dados amostrais
do Censo Demográfico. Nos mapas foi representado o indicador DPEJAF referente à 8ª CRE e
ao bairro de Realengo para três faixas-etárias: 15 a 29 anos, 30 a 59 anos e acima de 60 anos.
Além disso, foram localizadas as escolas que ofertam EJA na 8ª CRE com base no Censo Escolar
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(INEP, 2010-2016) e os aglomerados subnormais (favelas) da área estudada. Como resultados
preliminares, foram observados fatores que condicionam a demanda de alunos nessa região,
como a presença acentuada de comunidades de baixa renda, áreas que apresentam maior
DPEJAF. Além disso, foi verificado que a quantidade de escolas é inferior à demanda, fato este
que aponta para a necessidade de políticas públicas de ampliação de vagas para a modalidade
da EJA para a 8ª CRE.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Políticas Educacionais; Análise Espacial.
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DEMOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA E A BNCC:
REFLEXÕES FREIRIANAS

Ana Valéria Dias Pereira(SEPE/SG-SEMED/SG-GEPAC/PPGEDU/UNIRIO)
Contato: anavaleria@id.uff.br
O presente trabalho é parte de uma pesquisa que tem o intuito de contribuir com a formação
crítica de professores da educação básica, em relação a implementação da Base Nacional
Curricular Comum, utilizando obras de Paulo Freire. O título deste trabalho nos oferece pistas
sobre o que está sendo estudado, que é a relação entre a democratização da escola e a BNCC
(Base Nacional Curricular Comum). Mais especificamente, este trabalho faz parte de um
estudo sobre a adequação dos currículos e Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das escolas
públicas de todo território nacional, ao conteúdo da mencionada base (BNCC). Neste
momento do estudo contamos com obras de Paulo Freire como referenciais de análise, a
BNCC, o documento produzido pela ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação) sobre a visão dos pesquisadores associados em relação à BNCC, além
de observações e conversas com profissionais sobre como estão acontecendo as discussões
na rede pública de educação de São Gonçalo. Importante destacar que desde a homologação
da BNCC, em 20 de dezembro de 2017, o MEC tem organizado formas de obrigar as redes
escolares do território nacional a cumprirem o que está prescrito no documento. E, como
estamos estudando, em âmbito de pesquisa de doutorado, a democratização da escola
pública como fundamento da escola organizada em ciclos em confronto com políticas públicas
implementadas no interior dessa escola, o presente trabalho é, ao mesmo tempo, tanto uma
reflexão sobre o tema como a socialização de reflexões produzidas na academia e no cotidiano
escolar. O objetivo da pesquisa é contribuir com a formação crítica de professores da
educação básica no que tange a implementação da BNCC, por meio de reflexões freirianas.
Até a presente data temos realizado observações e diálogos junto aos professores da
universidade e da educação básica públicas; análise de documentos e utilização de obras de
Paulo Freire como referencial teórico. A rede pública municipal de educação de São Gonçalo
está cumprindo com a agenda do MEC quanto à implementação da BNCC. Contudo, nossas
primeiras observações apontam para a compreensão de que o legado de Freire sobre a
necessidade de se problematizar o que nos é apresentado não tem sido levado em conta por
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um número expressivo de profissionais. Evidenciando, dessa maneira, a materialização de
uma das máximas de Althusser (apud Saviani, 2005) sobre o fato de que a maioria dos
professores se dedicam aos “chamados métodos novos” sem ter a menor ideia de estarem
trabalhando a favor do sistema que os oprime e esmaga.

Palavras-chaves: Democratização, BNCC, Paulo Freire
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O PENSAMENTO CONSERVADOR E AS DIFERENÇAS: O OLHAR DO GESDI E DO GEPCEB

Denize Sepulveda (UERJ-FFP)
Contato: denizesepulveda@hotmail.com
José Antonio Sepulveda (UFF)
Contato: jamsepulveda3@hotmail.com

O presente trabalho diz respeito às pesquisas e reflexões realizadas no Grupo de Pesquisa
“Gêneros, Sexualidades e Diferenças nos Vários EspaçosTempos Cotidianos (GESDI)” na
Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(FFP/UERJ) e no Grupo de Estudos e Pesquisas: os Impactos do Conservadorismo na
Educação Brasileira, na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense
(GEPCEB). No GESDI temos como preocupação as pesquisas tecidas nos vários espaçostempos
cotidianos, sejam os dos cursos de formações de professorxs, os das escolas ou de outros
espaços sociais que estejam relacionados com a história das mulheres, com as questões dos
gêneros e das sexualidades. No GEPCEB buscamos compreender como as diferenças são
produzidas na sociedade, a partir de uma retórica conservadora, fruto de um pensamento
conservador político. Nas pesquisas desenvolvidas pelo GESDI, as conversas e os encontros
são elementos importantes para entender os conhecimentos e os valores dxs professorxs, dxs
alunxs e demais funcionárixs das escolas em relação às questões de gêneros e sexualidades.
Sendo assim, as ações tecidas pelo GESDI, possuem preocupação central em entender como
se dão os processos de produção da exclusão na complexidade da realidade. Partimos do
princípio de que essas práticas se apresentam no cotidiano escolar e em outros espaços
sociais, interferindo nas tessituras identitárias dos sujeitos que praticam e dos que sofrem os
procedimentos de exclusão. No GEPCEB acreditamos que a discussão acerca do
conservadorismo no Brasil precisa partir da premissa, especialmente quando falamos de um
pensamento político, de que não é possível afirmar a existência de um dualismo consciente,
ou seja, ninguém é totalmente conservador e nem totalmente progressista. Entendemos o
conservadorismo como uma visão social de mundo (LOWY, 2000) cujo discurso se baseia no
estilo de pensamento que Manhein (1959) chama de conservador e que tem como um dos
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seus pilares a tradição. Sendo assim, o discurso conservador se fundamenta no
tradicionalismo inventado, conforme perspectiva desenvolvida por Hobsbawn (1997), para
construir uma agenda política que se baseia na desigualdade social. Com efeito, o
conservadorismo é a face autoritária do senso comum que alimenta o fascismo, a xenofobia,
o machismo, o racismo, a LGBTfobia e, principalmente, o ódio aos pobres e indefesos. Nas
pesquisas tecidas em conjunto pelo GESDI e pelo GEPCEB verificamos que uma pessoa pode
ser conservadora em nível pessoal, mas progressista em termos político; por exemplo, uma
pessoa pode não praticar o aborto, mas politicamente é favorável a sua descriminalização
(SEPULVEDA & SEPULVEDA, 2016). Portanto, é sobre o conservadorismo político que o GESDI
e o GEPECB pesquisam e desenvolvem suas intervenções, pois o conservadorismo interfere
na vida de milhares de pessoas, como é o caso das mulheres e da população LGBTQIS
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transgêneros, Intersexuais, Queer e Simpatizantes).
Importante enfatizar que os dois grupos desenvolvem suas pesquisas utilizando como
metodologia o “Paradigma Indiciário”, de Carlo Ginzburg (1989). O uso do paradigma
indiciário é uma necessidade para a pesquisa dos grupos, pois os nossos objetos de
investigação estão relacionados com o mundo social. A compreensão dos processos sociais
permite uma leitura de outras realidades cotidianas o que se torna fundamental nos
procedimentos de nossas pesquisas.
Palavras-chaves: Diferenças; Conservadorismo; Paradigma Indiciário.
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PISTAS, INDÍCIOS E SINAIS DA LESBOFOBIA E DA HOMOFOBIA NO COTIDIANO DE UMA
ESCOLA ESTADUAL EM SÃO GONÇALO
Denize Sepulveda (UERJ-FFP)
Contato: denizesepulveda@hotmail.com
Renan Corrêa (UERJ-FFP)
Contato: naner_rj@hotmail.com
Carlo Jager Bettini (UERJ-FFP)
Contato: jager.carlo@gmail.com

Na pesquisa desenvolvida pelo “Grupo de Pesquisa Gêneros, Sexualidades e Diferenças nos
Vários EspaçosTempos Cotidianos” (GESDI) foi possível observar na instituição que xs alunxs
LGBTQIS (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Queers, Intersexuais e Simpatizantes)
sofrem práticas discriminatórias por parte de outrxs estudantes, alguns funcionários da
escola e por uma das coordenadoras, pois a mesma se refere a esses estudantes em tons
ofensivos. Até o momento foram recolhidas pistas, indícios e sinais (Ginzburg, 1989), a partir
da narrativa de uma inspetora, de que a direção da escola enxerga os comportamentos dos
alunos LGBTQIS de forma diferente da avaliação dela, já que a diretora considera que esses
estudantes possuem atitudes ofensivas, comportamentos inadequados e liderança negativa.
A inspetora ao contrário considera que tais características são formas de resistência ao poder
instituído. O pensamento de Foucault (2009) nos ajuda a compreender a resistência dxs
alunxs LGBTQIS como estratégias desenvolvidas aos diferentes tipos de poder que se
encontram na escola, ou melhor dizendo, como uma forma de enfrentamento a partir do
desenvolvimento de estratégias às diferentes formas de poder, ou seja, ao poder da escola
que compreende as atitudes, os comportamentos e a liderança de alguns estudantes
LGBTQIS de forma negativa e em relação às práticas discriminatórias que ocorrem em relação
a elxs. A partir das pistas, indícios e sinais recolhidos até o momento, podemos considerar
que xs alunxs LGBTQIS do Colégio Estadual Walter Orlandini não estão somente reagindo,
mas estão criando invenções de existências não padronizadas, como a invenção de si e de
modos de conviver com a direção da escola e com os demais estudantes da instituição.
Outras pistas também colhidas, a partir do método da observação, foram às atitudes
lesbofóbicas de um inspetor que chama a atenção de um casal de lésbicas abraçadas no
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pátio, mas desconsidera um casal heterossexual abraçados próximo a ele, não chamando a
atenção deste casal. A lesbofobia apresenta-se como uma série de atitudes conservadoras e
sentimentos negativos (aversão, desprezo, ódio ou medo) para com as lésbicas, pois essas
vivenciam suas sexualidades fora da norma heterossexual. Esses sentimentos têm gerado
práticas de discriminação e perseguição, assim como crimes, entre eles homicídios
(SEPULVEDA; SEPULVEDA, 2016).

As lésbicas, assim como os gays, são vítimas de

discriminação e muitas vezes tratadas por termos depreciativos. Uma das maiores
discriminação do que são vítimas é a invisibilidade. Segundo Borrillo (2010), citando o
pensamento de Guillemaut (1994), a homossexualidade feminina é vítima de uma violência
particular configurada por um duplo desdém, e está relacionada com o fato das lésbicas
serem mulheres e homossexuais. Diferentemente do homossexual masculino, a
discriminação é relativa ao sexo e à sexualidade. E em razão da feminilidade, elas são
invisíveis e silenciosas. A invisibilização da homossexualidade feminina é uma fabricação
histórica, não é somente produto de nosso tempo. Essa questão da invisibilidade é central
para entendermos os processos de preconceitos e discriminação para com a
homossexualidade feminina. Assim, nesse primeiro ano da pesquisa, podemos perceber
pistas, indícios e sinais de práticas homofóbicas e lesbofóbicas ocorrendo na escola.

Palavras-chaves: Homofobia; Lesbofobia; Práticas discriminatórias.
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FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEU ENTORNO: ESPAÇOS E PRODUÇÃO DE
TERRITORIALIDADES

Dennys Henrique Miranda Nunes (FFP-UERJ)
Contato: dennyshenriquemirandanunes@gmail.com

Este resumo expandido tem por objetivo compartilhar alguns dados e resultados preliminares
da pesquisa que estou envolvido junto ao Grupo de Pesquisa Alfabetização, Leitura e Escrita
(GPALE), cuja temática se relaciona ao conhecimento do contexto em que se insere a
Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(FFP/UERJ). Desse modo, um aspecto que posso destacar da pesquisa em curso, se relaciona
ao espaço de convivência, de troca e de aprendizado que é a FFP. Um dos pontos que estou
investigando se refere à relação da Faculdade de Formação de Professores com a comunidade
situada no Morro do Feijão, espaço físico atrás da FFP. Neste trabalho nos perguntamos ainda:
qual a origem da FFP? Qual a origem do bairro Patronato? E a Praça que está em frente a
Faculdade? Qual a relação da FFP com a Praça dos Ex-combatentes? Dessa forma, é
interessante pensar que a Praça dos Ex-combatentes é construída no auge da Ditadura Civil
Militar no Brasil, nos anos 70. Assim, tem um caráter simbólico com alguns monumentos,
como o tanque de guerra, a rampa de lançamento de bombas e a âncora de um navio da
Marinha. Além disso, a sede da Associação dos Ex-combatentes está ao lado da Praça.
Atualmente, essa praça é construída e (re)construída por outros atores do cenário políticocultural da cidade, como os participantes do Hip Hop. Desta forma, outras territorialidades e
identidades são produzidas naquele espaço. Também, podemos perceber outros grupos de
atuações, como atividades físicas pela terceira idade, alunos das escolas próximas (Colégio
Estadual Walter Orlandini, CIEP 237 Jornalista Wladmir Herzog, CIEP 236 Professor Djair Cabral
Malheiros, Colégio Estadual Coronel João Tarcísio Bueno e a Escola Municipal Zulmira Mathias
Netto Ribeiro), que fazem uso do espaço como um lugar de encontro, de namoro e de
experiências. É neste contexto que desenvolvemos a pesquisa e buscamos compartilhar o que
temos produzido. Alguns autores nos dão suporte para pensar e (re)pensar o lugar vivenciado
e experienciado: Milton Santos, Henri Lefebvre, Yi-Fu Tuan, Marcelo Lopes de Souza, dentre
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outros. Assim, a noção de que o homem e a mulher produzem subjetividades no espaço é
levada em conta, pois reflete no indivíduo, no grupo e no espaço que está sendo produzido.
Desse modo, entendemos que o território tem um caráter cíclico. Em um mesmo espaço
podem e são produzidas diferentes territorialidades. A escola também produz as suas
territorialidades, seja na diferença entre uma turma e outra, ou mesmo na hora do recreio,
onde cada grupo se organiza de uma forma, dando vida e identidade àquele movimento.
Portanto, entendemos produção do espaço como forma de produção de identidade e de
territorialidades, seja nas escolas, grupos de pesquisas ou espaços de sociabilização, como a
Praça dos Ex Combatentes. Por fim, a pesquisa acontece nesse movimento de analisar os usos
e costumes ao entorno da FFP, especificamente sobre a praça e de que modo ela reflete e tem
impactos no nosso cotidiano e nosso fazer professor.
Palavras-chave: Territorialidades; Identidade; São Gonçalo.
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(GEO)CONHECIMENTO: ELEMENTO FACILITADOR DE TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA DOS
CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Elizabethe Cristina Ramos Corrêa
Professora Geógrafa pela UFRRJ
Contato: elizabethecorrea@hotmail.com

Partindo da importante reflexão de que os seres humanos são agentes transformadores da
paisagem e que tais modificações, no tempo histórico, estão cada vez mais aceleradas,
principalmente se comparadas com os agentes naturais, esta pesquisa científica teve como
objetivo identificar e analisar o conhecimento e percepção de estudantes da Educação de
Jovens e Adultos (EJA), sobre processos geomorfológicos de bacia hidrográfica, em ambiente
urbano, no afluente do rio Botas na Baixada Fluminense. A partir da inserção profissional da
autora em uma escola de EJA desde o ano de 2005, compreendeu-se ser importante a reflexão
crítica sobre esta modalidade de ensino em seus aspectos históricos, políticos, conceituais e
metodológicos. Sendo assim, iniciou-se um aprofundamento teórico inspirado pelo
pensamento freiriana para desenvolver uma proposta didática de ensino-aprendizagem que
possibilitasse aos estudantes, através da pesquisa de seu cotidiano, uma percepção sistêmica
do ambiente físico e da degradação ambiental, contribuindo para a formação e atuação dos
mesmos em seus contextos socioespaciais. Assim, ao se pesquisar o conceito
de etnogeomorfologia, percebeu-se a possibilidade da aplicabilidade do que denomina-se
aqui de (geo)conhecimento nos estudos da temática de bacias hidrográficas urbanas, em
especial da sub-bacia do rio Botas, em Nova Iguaçu, onde os personagens, objetos deste
estudo, se encontravam envolvidos, sendo seu lugar de moradia e estudo. O conceito de
etnogeomorfologia serviu de base e inspiração para execução da pesquisa, que foi realizada
com procedimentos operacionais como a análise de fotografias, entrevistas e trabalhos de
campo. Os dados coletados foram analisados e correlacionados ao conhecimento científico de
Geografia física, em especial de Geomorfologia, além de ter sido desenvolvida inicialmente a
observação participante em aulas de Geografia. Através do conhecimento empírico dos
estudantes, buscou-se efetivar uma correlação entre o saber popular com as unidades da
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paisagem e os conceitos acadêmicos referentes aos conhecimentos de Geografia na temática
dos processos geomorfológicos em ambiente urbano com crescente e desordenada ocupação
do espaço. Como principal entendimento dessa pesquisa, resulta a certeza de que há uma
heterogeneidade cronológica como característica presente na EJA da escola estudada,
possibilitando, entre as gerações, uma relação de complemento e intrínseca cumplicidade
para a compreensão das mudanças, sejam elas naturais ou sociais, que acontecem no espaço
no contínuo caminhar do tempo, fator positivo e importante que deve ser explorado.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Saber Popular; Etnogeomorfologia.
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A REPRESENTATIVIDADE RACIAL NOS LIVROS

Francine Azevedo de Oliveira Pinheiro (UNIRIO)
Contato: francineaop@yahoo.com.br

Mais de cinquenta por cento de nossa população é declarada negra ou parda, entretanto nos
gibis, livros didáticos e paradidáticos a representatividade racial é invisibilizada nas imagens.
Este resumo faz parte da pesquisa de TCC a que estou me dedicando no curso de Pedagogia
da UNIRIO e, neste resumo, descreverei um pouco sobre minha prática e motivação para a
pesquisa. Na escola que estou pesquisando, durante o mês de Dezembro, todas as salas de
aula ficaram com a responsabilidade de confeccionar um símbolo natalino. A turma do 1º ano
faria os anjos e surge uma dúvida: - “Professora, qual a cor dos anjos”? Diante da pergunta
inesperada, sentamos em roda e discutimos o assunto, chegamos à conclusão que cada um
poderia colorir como preferisse. E o resultado foi lindo! E como 80% da classe era negra ou
parda, nossa legião ficou multirracial. Depois da finalização dos trabalhos, surpresa: nossos
símbolos natalinos não estavam na ornamentação da escola. E quando questionamos a razão
obtivemos a resposta de que eu “deveria ter mostrado imagens de anjos em livros e revistas,
pois assim teriam feito corretamente”... Buscar responder as seguintes questões: Como se dá
a representatividade racial na escola? Como os negros estão representados nos livros
didáticos e paradidáticos? Através de pesquisa de campo realizadas em escolas municipais,
particulares e através de levantamento e análise documental. Os livros didáticos e
paradidáticos, a mídia, as propagandas estigmatizam negro e é fácil perceber e afirmar como
Gusmão que “há um fazer científico de base discriminatória e racista, já que entende o branco,
europeu e cristão constituem a superioridade da condição humana”. Nos livros didáticos a
representatividade imagética não é diferente: nos vários títulos observados, na página das
profissões, a maioria dos (se não todos) profissionais tem o perfil europeu e não brasileiro.
Nos gibis da Turma da Mônica, a representatividade racial é ínfima. Não há diversidade racial.
Paulo Freire afirmou que “Através da manipulação, as elites dominadoras vão tentando
conformar as massas populares a seus objetivos” (FREIRE, 1987). Isso fica evidenciado quando
os livros mostram relações de superioridade ou invisibilidade em função da cor. Discorrendo
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sobre o Movimento Negro, Gomes enfatiza que “O processo de emancipação e superação
sociorracial nos desafia a construir uma pedagogia da diversidade” (GOMES, 2017), onde
todas as crianças sintam-se representadas nas revistas, gibis, livros e mídias. Freire
ambicionava “um mundo em que seja menos difícil de amar”. Desejamos o mesmo.
Palavras-chave: Escola Básica; Direito; Matrículas.
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FORMAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO POPULAR: CONSTRUINDO PRÁTICAS DIALÓGICAS

Maria Teresa Esteban (Faculdade de Educação/UFF)
Contato: mtesteban@uol.com.br
Ana Lúcia T. Shilke (FME/Niterói)
Contato: anaschilke@gmail.com
Bruna Fabricante Pina (CPII)
Contato: brunadesouzafabri@gmail.com
Fabiana Eckhardt (UCP)
Contato: fa.eckhardt@ucp.br
TicyaneMadeira
Contato: ticyanemadeira@gmail.com

A formação de professor@s da educação básica é uma questão central para o Grupo de
Estudos e Pesquisa sobre Avaliação na Escola Pública(GEPAEP), vinculado à linha de pesquisa
Estudos do Cotidiano da Educação Popular, do Programa de Pós-Graduação em Educação da
UFF, e ao Laboratório GRUPALFA. O debate sobre avaliação educacional articula o trabalho,
cuja referência são práticas, processos, dilemas e desafios cotidianamente vividos na escola
pública, no período voltado à educação da infância (0 a 10 anos), e na formação docente, em
suas modalidades inicial e continuada. A aproximação entre a Universidade e a Escola
responde ao compromisso com a aprendizagem das crianças das classes populares e com a
escola pública democrática e popular, articulada aos projetos sociais de emancipação. A
educação popular se constitui como importante referência teórico-metodológica para as
ações do GEPAEP, envolvendo pesquisa, ensino e extensão. Para desenvolver este trabalho,
tomamos uma de nossas ações que explicita essa articulação: a oferta da disciplina Tópicos
Especiais, que integra o currículo do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UFF, à
qual associamos um projeto de extensão, orientado para docentes em exercício. Proposta em
3 semestres distintos, tratou de temas diferentes, mantendo estrutura, metodologia e
perspectiva epistemológica comuns. Assinalamos fios articuladores do nosso trabalho,
presentes na disciplina, e relacionados a princípios da educação popular, especialmente à
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concepção dialógica da educação, conforme o pensamento freireano. O primeiro fio é o
trabalho coletivo e solidário, com intenção de romper com as relações hierarquizadas de
poder, que levou o GEPAEP a exercitar a docência coletiva, incluindo colaboração com o SEPE.
O segundo, com referência no saber de experiência feito, expressão do conhecimento como
tarefa coletiva, abarcando diferentes perspectivas e a relação entre prática e teoria, sustenta
a opção pela constituição plural do grupo – diferenças referentes a relação com a universidade
e com a docência. Ambas opções se relacionam ao reconhecimento da alteridade como
condição para a educação, o que tece, como um terceiro fio, um sentido para docência –
questão comum às/aos participantes da disciplina e a nossas pesquisas. O quarto, é o
pensamento crítico-problematizador em relação à condição humana no mundo e às formas
para transformá-la, que conduz a definição do conteúdo a tratar - que emerge da reflexão
sobre as experiências cotidianas - e dos modos de fazer - que envolvem, além da reflexão,
solidariedade e participação. O diálogo freiriano é o princípio teórico-metodológico que nos
permite fazer desses fios, no desenvolvimento das aulas, trama. Como trama, viabilizada pelo
entrelaçamento da diferença, preferimos entender a aula como encontro com a alteridade,
tecido com escuta, trabalho coletivo e partilha de saberes. Encontro só possível pela ruptura
com a aula como transmissão. Neste sentido, diálogo é um ato de criação, através do qual
podemos dizer o mundo como fruto do refletir e do agir dos sujeitos; evoca a dimensão
política da relação aprendizagemensino e dos processos de produção/socialização de
conhecimentos; convoca à problematização de nosso cotidiano e ressalta o popular e as
classes populares como questão fundamental para a educação e indispensáveis à
transformação. A visibilidade da negação das classes populares faz emergir a relação entre
educação popular e colonialidade, tema também relevante nos estudos do grupo.
Palavras-chave: Diálogo; Formação de professor@s; Educação popular.
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O DIÁLOGO EM PESQUISAS COM CRIANÇAS E SUAS INTERAÇÕES SOCIAIS: CAMINHOS E
DESCAMINHOS DA FORMAÇÃO DOCENTE
Adrielle Lisboa (FFP-UERJ)
Contato: driellelisboa@gmail.com
Carolina Silva de Alencar (FFP-UERJ)
Contato: carolinasalencar@yahoo.com.br
Débora Assumpção dos Santos Rodrigues (FFFP-UERJ)
Contato: deboraassumpcaorj@gmail.com
Elane Neves da Matta Souza (SEMED/SG)
Contato: elanematta@gmail.com
Heloisa Josiele Santos Carreiro (FFP-UERJ)
Contato: helo.carreiro.uerj.ffp@gmail.com
Julyana da Costa Verissimo (FFP-UERJ)
Contato: Julyanacverissimo@gmail.com
Rosana Ribeiro (FFP-UERJ)
Contato: rosana.ribe@gmail.com
Keila Maria de Araujo Silva (FFP-UERJ)
Contato: keilaprourb@gmail.com

O resumo em tela apresenta os temas centrais discutidos por algumas pesquisas do Grupo de
Estudos e Pesquisa da(s) Infância(s), Formação de Professores e Diversidade Cultural. Os
trabalhos traduzem inquietações de diferentes momentos da formação docente de
estudantes da graduação, do mestrado e do doutorado, também de professores da Educação
Básica e da Universidade. Isso representa uma das defesas epistemológicas do nosso Grupo,
que pensa seus diálogos para além de espaços, estritamente, acadêmicos. Essa configuração
do Grupo tem relação com as longas conversas de suas coordenadoras13 com o GRUPALFA e
o conceito de professora-pesquisadora (GARCIA, 2008) por ele gestado e a apropriação das
discussões teóricas sobre os cotidianos das escolas das infâncias (GARCIA, 2002), que
mobilizam muitas das pesquisas que produzimos na UERJ-FFP. Defendemos que a docência se
13

Coordenação Professora Maria Tereza Goudard Tavares e Vice-coordenadora: Heloisa Josiele Santos Carreiro.
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desenvolve de forma potente, através do exercício de investigação da própria prática. As
pesquisas que aqui encontram-se, buscam pensar junto a escola pública caminhos para
enfrentar os desafios éticos, teóricos e metodológicos que envolvem o processo de escuta e
diálogo com as vozes das crianças e outros sujeitos das classes populares. Nossas pesquisas
se debruçam sobre as seguintes temáticas: a) organização e dinamização das rotinas; b)
políticas públicas de expansão da Educação Infantil; c) diálogos com as crianças sobre as
políticas públicas voltadas para as infâncias; d) o pré-vestibular Popular Pedro Pomar e sua
trajetória de lutas pelo direito à educação de jovens das camadas populares; e) memórias de
infâncias e a educação popular em favelas; f) práticas antirracistas na educação de crianças
pequenas; g) relação família-creche e o direito da pequena infância à educação, diálogos com
as famílias sobre as expectativas em relação ao trabalho educativo da creche. O caminho de
constituição de nossas investigações, não isolam as crianças, enquanto fenômeno e categoria
geracional (FERREIRA, 2004; QVORTRUP, 2011 e CORSARO, 2011) as compreendemos a partir
das interações que elas tecem com o mundo, com si mesmas, com seus pares infantis e com
os adultos. Pois reconhecemos que estes elementos interativos afetam o conteúdo de suas
vozes e nossa diferença geracional (FERREIRA, 2004), enquanto adulto-pesquisador, produz
inevitavelmente ruídos nesse processo de diálogo com os pequenos. Neste sentido ao tentar
trabalhar com a escuta sensível (BARBIER, 1998) das vozes infantis, escutamos também
suas/seus educadoras(es), de outros adultos e crianças e das culturas com as quais elas estão
em interação. Isso provoca caminhos e descaminhos, não apenas no processo interpretativo
e dialógico (FREIRE, 1983) com o que nos falam as crianças, como também na formação
docente de todos os profissionais envolvidos nas pesquisas. Uma vez que aprendemos mais
sobre os pequenos e seus modos de ser, interpretar e interagir com o mundo e com as
experiências escolares. Nossas pesquisas buscam trabalhar metodologicamente com
abordagens etnográficas, a partir dos estudos da Sociologia da Infância, com o conceito de
diálogo de Freire (2009) e com estudos sobre a Educação Popular (TAVARES, 2015).
Palavras-chave: Formação de Professores; Pesquisa com Crianças; Educação Infantil.
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FORMAÇÃO EM REDES E COLETIVOS DOCENTES: EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS DO REDEALE

Jacqueline de Fátima dos Santos Morais (FFP-UERJ)
Contato: jacquelinemorais@hotmail.com
Mairce Araújo (FFP-UERJ)
Contato: mairce@hotmail.com
Rhayane Alves (FFP-UERJ)
Contato: rhayane_alves__@hotmail.com
Aline Benvinda (FFP-UERJ)
Contato: aline.benvinda@hotmail.com
Dennys Henrique Miranda Nunes (FFP-UERJ)
Contato: dennyshenriquemirandanunes@gmail.com

Nosso trabalho visa contribuir para a discussão sobre a temática da formação docente e sobre
pedagogias contra-hegemônicas aos projetos neoliberais. Compartilhamos aqui a experiência
que temos vivido no grupo por nós nomeado REDEALE. Chamamos coletivos docentes grupos
de professoras/es da educação básica que se reúnem com seus pares para refletir sobre sua
prática cotidiana. Tal movimento muitas vezes nasce a partir da própria escola e por iniciativa
dos/as próprios/as docentes. Outras vezes, nascem das parcerias e diálogos entre escola e
universidade, por meio das ações de projetos de pesquisa. O REDEALE nasceu no ano de 2015,
mobilizado pelo objetivo de compartilhar experiências docentes na educação infantil, na
alfabetização e no ensino superior, a partir da articulação entre dois grupos de pesquisa,
integrantes do Grupo Vozes da Educação: memória, histórias e formação docente: o ALMEF Alfabetização, Memória e Formação de Professores, e o GPALE – Grupo de Pesquisa e Estudos
Alfabetização, Leitura e Escrita, sediados na Faculdade de Formação de Professores da UERJ.
O impulso para organização desse coletivo teve como motivação a busca de diálogo com “Red
iberoamericana de colectivos y redes de maestros que hacen innovación e investigación desde
la escuela y la comunidade”, movimento pedagógico que transcendendo fronteiras de países
da Latinoamérica e da Espanha vem construindo propostas educativas e pedagógicas contrahegemônicas às políticas educativas impostas por exigências neoliberais dos organismos
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internacionais. O diálogo que temos construído com as redes de docentes tem confirmado
para nós reflexões que afinadas com as perspectivas epistemológicos de Paulo Freire e
Boaventura de Souza Santos (conhecimento e emancipação), e de Mignolo e Quijano
(pensamento decolonial), confirmam que o contexto educacional atual na América Latina é
fruto de políticas colonizadoras de tradição eurocêntríca e fortemente alinhadas às
necessidades do chamado mercado global. Indo na contramão das lógicas colonialistas, os
coletivos docentes com os quais intercambiamos projetos de investigação e ação, vem
assumindo uma postura investigativa a partir do cotidiano da escola e da comunidade.
Vivendo a experiência da construção de projetos coletivos, docentes e estudantes têm
favorecido a emergência de uma ecología de saberes, como afirma Santos, produzida a partir
de questões que atravessam as experiências locais, colocando em confronto projetos globais.
Em comum entre nossas experiências formativas nos coletivos está o reconhecimento do/da
professor/a como sujeito político, que reflete sobre o seu próprio fazer, e supera a clássica
dicotomia entre quem produz as teorias e quem as executa, se coloca como um intelectual
que investigador de sua própria prática pedagógica e produz o saber. Assim, nosso trabalho,
recuperando parte da trajetória que temos percorrido, discutirá limites e possibilidades da
construção de uma pedagogia contra-hegemônica, emancipadora, construída a partir de
movimentos dialógicos que articulam coletivos docentes, escola, universidade.
Palavras-chaves: Formação docente; Formação em redes; Coletivos docentes.
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CONSTRUÇÃO DE MAPAS COM OS ESTUDANTES: UM INSTRUMENTO PARA O
ENSINO/APRENDIZAGEM DA GEOGRAFIA

Luar Zacarias Cruz de Vasconcellos (FFP-UERJ)
Contato: luarvas@hotmail.com
Jacqueline de Fatima dos Santos Morais (FFP-UERJ)
Contato: jacquelinemorais@hotmail.com

Esta apresentação é fruto da análise do material didático resultante do Trabalho de Campo
realizado, conjuntamente, por duas disciplinas do Curso de Geografia da Faculdade de
Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP-UERJ). Tal
atividade pedagógica, da qual participaram 30 estudantes e 2 professores, consistiu em
percorrer alguns marcos espaciais específicos que conectavam-se aos debates realizados em
sala de aula, a fim de materializar os conceitos trabalhados ao longo do período. Ambas as
disciplinas têm por princípio comum, o estudo da organização espacial, uma com ênfase na
produção do espaço como um produto social (SANTOS, 1996) e outra, no debate acerca da
colonialidade do poder e do saber (QUIJANO, 2005). Como parte da avaliação das disciplinas,
foi produzido, a porteriore, um mapa mental e, é sobre este material, a cerne da qual este
trabalho irá tratar. Portanto, o mapa mental coloca-se como objeto desta análise. Mapas
mentais, na perspectiva que adotamos, são representações do vivido. Estão atravessados por
representações, histórias, imaginário e saberes pessoais. Em consonância com Freire (1996),
aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem
abertura ao risco e à aventura do espírito. Nesse sentido, este trabalho traz uma proposta aos
professores para “arriscar” e [re]pensarem a utilização dos mapas tradicionais. Ou seja, o
mapa mental, por abarcar mais liberdade nas representações, em sua maioria, desenhado a
mão a livre, coloca-se como uma forma não burocrática e não simplificada de representar o
espaço. Através desta representação do que é vivido pelo aluno, é possível trabalhar com os
conhecimentos escolares em uma perspectiva mais próxima de sua realidade, uma vez que
ele “mapeia” com o próprio corpo o lugar que percorre. Segundo Neves (2008): “mapear não
significaria somente cartografar uma cidade ou um país, desenhar Atlas mundiais ou mapas
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do tipo Google Earth. Mapear é buscar entender como o homem encontra e compreende o
mundo enquanto ele acontece”. Por fazer parte como bolsista do Grupo de Pesquisa
Alfabetização, Leitura e Escrita (GPALE) e futura professora, a autonomia da prática docente
é um tema constante em nossos debates. Dessa forma, defendemos que professores e
professoras sejam agentes centrais no incentivo a atividades, como a confecção de mapas
mentais, que demandam dos alunos habilidades de conexão entre os conhecimentos próprios
das disciplinas escolares e a experiência cotidiana. Os mapas mentais, portanto, por
representarem o concreto e o simbólico, não representam o que o mundo é mas o que ele
está sendo (FREIRE, 1996). Os mapas mentais são uma espécie de texto narrativo.

Figura 1: Mapa mental estágio inicial

Figura 2: Mapa mental estágio final

Palavras-chave: Mapa mental; Representação; Geografia.
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EDUCAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: TRAGÉDIA CONSTRUÍDA

Maria Beatriz Lugão Rios (SEPE/SG, CIEP Pablo Neruda)
Contato: beatrizlugao@bol.com.br

Pretende-se através de comparação do resultado de censos escolares no período de 2007 a
2017, levantar questões acerca das políticas educacionais no Estado do Rio de Janeiro
enfocando o acesso às escolas como direito básico. Segundo projeção do IBGE, o Estado do
Rio de Janeiro chegou, em 2017, a cerca de 17 milhões de habitantes. 20%, ou 3 milhões e
meio, segundo censo escolar do INEP são atendidos pela escola básica, que tem, portanto,
importância estratégica visto que atende a população jovem que será ou já é
economicamente, culturalmente e politicamente ativa. Os últimos anos tem sido
emblemáticos no Estado do Rio de Janeiro. A explosão da crise econômica potencializou a
violência já vivida principalmente nas favelas, nas periferias e cidades da Baixada Fluminense
e Grande Rio. Justamente em lugares onde a Escola Pública é, em grande parte, a única
presença do Estado. Se olharmos noticiários e estatísticas de prisões e mortes em confrontos
veremos vítimas cada vez mais jovens. Justamente aqueles que deveriam estar em salas de
aula na escola pública. Ou seja, é necessário olhar para o acesso à educação pública como um
direito humano básico. Verificando o número de matrículas nas redes de escolas básicas vimos
a política traçada para o acesso à Escola Pública no Estado do Rio de Janeiro. Também iremos
comparar os resultados de censos escolares no período de 2007 à 2017 e iniciar avaliação
sobre os resultados. O acompanhamento da evolução das matrículas na escola básica de 2007
até 2017 não deixa dúvidas da diminuição do atendimento por parte do Estado do Rio de
Janeiro, do Municípios e, mesmo em meio à crise econômica, um aumento da presença da
rede privada. Evidencias também de uma sintonia com o projeto neoliberal de Estado mínimo.
A rede Pública Estadual que atendia em 2007 quase um milhão e meio de alunos, hoje atende
somente 720 mil. Não se explica essa redução somente pelo fim do atendimento nos anos
iniciais do ensino fundamental, pois a diminuição se deu, também, no atendimento do ensino
médio, obrigatoriedade do estado. De quase 600 mil alunos no ensino médio em 2007, a rede
estadual se reduz a cerca de 400 mil em 2017. Também não pode deixar de ser dito o número
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de escolas públicas estaduais fechadas e ou municipalizadas. No período de 2010 a 2017 entre
fechamento de escolas, municipalizações e interdições de prédios, o Estado do Rio chega a
uma média de 33 escolas a menos por ano. Hoje são muitos prédios abandonados, entre eles
diversos CIEPs. Em 2018 continua o processo de “otimização” da rede estadual com
fechamento de turmas, turnos e escolas. Muitas questões devem ser levantadas, com
urgência, para chegarmos mais perto do real processo de desmonte da escola básica no Estado
do Rio de Janeiro. O retrato da evolução do acesso deve se somar a uma análise das políticas
educacionais do período determinado. A dificuldade de acesso e permanência na escola básica
são fundamentais para o entendimento da tragédia construída. Dessa forma, pretende-se
aprofundar o olhar sobre o objeto em estudos posteriores.
Palavras-Chave: Escola Básica; Direito; Matrículas.
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PAULO FREIRE: UM DIÁLOGO SENSÍVEL À HUMANIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DOCENTES

Mônica Macedo (Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro)
Contato: m_macedo2006@yahoo.com.br
Sabrina Guedes (Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro)
Contato: sabrina.guedes@gmail.com

Ao celebrar em 2018, os 50 anos do livro Pedagogia do Oprimido, trazemos para o palco
acadêmico-docente a figura de Paulo Freire. Trouxe-nos contributos teóricos para pensarmos
as relações da formação humana, que adentraram os espaços educacionais tendo como
projeto. Problematizou a educação. Propusemos-nos a enveredar pelo campo da formação de
professores, espaço próprio do diálogo e da ação libertadora, por meio de uma visita à
bibliografia de Freire. Freire se inquietava com a condição humana, vendo na sociedade o
campo inegociável para travar as reflexões necessárias sobre a mesma. Desenvolveu o
conceito de Cidade, onde articula o compromisso com a educação de seus indivíduos, um
desenvolver da cidadania e sua formação humana. Sendo este espaço, o lócus da formação
humana e do desenvolvimento da cidadania. Traz uma forte representação do sujeito
histórico, na qual, o processo educacional é o habitat da formação por excelência.
Desenvolvimento: Somos sujeitos da construção histórica e fazemos parte desse movimento
que antecede o contato com a educação formal/sistematizada. Tornamo-nos cidadãos, no vai
e vem da produção (in)formal do arcabouço teórico, numa prática que deveria ser dialógica,
com o objetivo da transformação. “Não vale um discurso bem articulado, em que se defende
o direito de ser diferente e uma prática negadora desse direito”. (FREIRE, 2001, p. 22).
Participar da formação de uma pessoa implica em se reconhecer um como ela, construindo
discursos em comum que levem a construção do conhecimento. Saber-se participante dessa
dialética, retrata a identidade de cada indivíduo e do grupo. Um ato político e de constituição
de identidades. O educador precisa introduzir práticas pedagógicas libertadoras, críticas, que
permitam que o aluno pense e tenha o desejo de conhecer a realidade. “Nenhuma prática
pedagógica é neutra.”. (idem, 2001, p 33). A construção de ser professor acontece na parceria
com o sujeito cognoscente, no movimento dialético. “Ensinar é sobretudo tornar possível aos
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educandos [...] vão se apropriando da significação profunda do objeto.” (idem, ibidem, p 36).
A melhora da qualidade da educação implica na formação permanente dos educadores. [...]
se funda na prática de analisar a prática. (idem, ibidem, p. 37). A trajetória de vida imprime e
marca o caráter de educador que nos tornamos. “A prática precisa da teoria como a teoria
precisa da prática”.(idem, ibidem, p. 42). Alicerçam as bases que ultrapassam a dimensão dos
conteúdos circundantes no ambiente educativo. “Vamos nos fazendo aos poucos na prática
social de que tornamos parte”. (idem, ibidem, p. 43) Precisamos refletir a identidade do
educador brasileiro, aos saberes que o constituem como agente desse processo. O professor
está submerso numa realidade ideológica e que deve refletir sobre isso em seu percurso
identitário.
Palavras-chave: Formação de Professores; Identidade; Práticas Docentes.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA NA EJA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE O
PROGRAMA NOVA EJA.
Pedro Henrique Bonini da Silva (Licenciatura em Geografia – UFRJ)
Contato: pedrohenriquebonini@gmail.com

A implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9394/96), na
década de 1990, normatizou uma série de questões relacionadas à esfera educacional. Dentre
estas, destaca-se a questão da formação continuada, que no Art. 67, se ergue como um direito
assegurado ao professor pelos sistemas de ensino. No entanto, este direito atribuído ao
professor também o é ao alunado, que carece de uma estrutura adaptada às suas
necessidades, passando esta, necessariamente, pela mediação de um profissional apto. Sendo
a Educação de Jovens e Adultos uma modalidade tão peculiar, a demanda de uma formação
docente adequada é uma prerrogativa fundamental. Tendo em vista tal perspectiva, o
presente trabalho, resultado da realização de meu Trabalho de Conclusão de Curso realizado
no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisa em Geografia e Educação de Jovens e Adultos
(GeoEJA), pretende discorrer acerca da prática docente na Educação de Jovens e Adultos
trabalhadores, buscando entender a formação do professor de geografia na EJA, tendo como
referencial um estudo de caso sobre a política de formação de professores do Programa Nova
EJA da rede estadual do Rio de Janeiro. Como metodologia optou-se pela realização de
entrevistas semiestruturadas com professores de geografia que atuam ou atuaram no
programa, sendo oriundos do curso de formação continuada proposto pela Secretaria de
Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC) e da Fundação CECIERJ. Como resultado
preliminar, é possível alegar que a percepção dos professores acerca do curso é bastante
negativa. Em síntese, ressalta-se a falta de efetivas contribuições teóricas e práticas no que
diz respeito à Educação de Jovens e Adultos trabalhadores, suas particularidades históricas e
estruturais, bem como a nula discussão a respeito do papel social fundamental exercido pela
modalidade em questão. Acreditamos que qualquer iniciativa pretensamente voltada à
formação de docentes dessa modalidade deve abarcar tais questões, vista a nítida
necessidade do reconhecimento do papel da EJA, não como reflexo de uma suposta
“benevolência estatal”, mas como direito social legalmente atribuído.
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Palavras-chave: Formação continuada de professores; Educação de Jovens e Adultos;
Geografia Escolar.

