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RESUMO  

O presente trabalho refere-se a uma pesquisa de doutorado em curso na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) sobre o processo de aprendizagem 

de adultos não alfabetizados. Este estudo tem como proposta de trabalho recuperar uma 

experiência de pesquisa sobre o processo de produção do conhecimento por adultos em 

processo de alfabetização, implementada pelo SAPÉ – Serviços de Apoio à Pesquisa em 

Educação, em meados da década de 1980. Essa instituição funcionou por quase 30 anos 

e, nesse período, acumulou uma vasta experiência no campo da Educação Popular e da 

Educação de Jovens e Adultos. A sua fundação, em 1984, é marcada pela realização de 

uma pesquisa, intitulada: “Confronto de Sistemas de Conhecimento na Educação 

Popular”. Tratava-se de uma investigação/ação sobre aprendizagem com alunos jovens 

e adultos, numa situação de aprendizagem de leitura e escrita (alfabetização), onde se 

colocavam em interação, ou “confronto”, o que a equipe do SAPÉ chamou de “sistemas 

de conhecimentos”. A pesquisa tentava captar a forma como esses jovens e adultos em 

processo de alfabetização se colocavam diante dos temas apresentados nas aulas e 

criavam hipóteses (pensamentos próprios) frente aos desafios da aprendizagem da 

leitura e da escrita, subjacente a esses temas. Nesse trabalho, os pesquisadores eram 

também os alfabetizadores. Com isso, o processo de aprendizagem da leitura e da 

escrita foi realizado de maneira orientada a partir dos pressupostos da pesquisa e, passo 

a passo, registrado em diários de campo. A pesquisa foi finalizada e o SAPÉ tinha 

intenção de trabalhar os dados e os desdobramentos por eles apontados, mas devido à 

falta de financiamento isso não foi possível. Apesar de a Instituição não estar mais em 

atividade, todo o material da pesquisa – relatórios, diários de campo, produções dos 

alunos, entre outros – encontram-se arquivados e em perfeito estado, o que possibilita a 

realização desse estudo. A pesquisa parte de dois conceitos fundamentais: uma noção de 

confronto e, como consequência, a ideia de negociação. Na hipótese da Instituição a 

apropriação de um conhecimento novo acontece num momento de crise e de confronto 

entre o pensamento do professor e do aluno. Nesse sentido, parece claro que se existe 

um confronto, tem que haver, na sequência, uma negociação. Para o SAPÉ essa é a 

relação que move todo o processo de apropriação do conhecimento e eles passam a 

olhar para o confronto como uma ferramenta pedagógica. Além desses dois conceitos 

fundamentais, outro ponto importante diz respeito ao que, no referido trabalho, foi 

chamado de sistemas de conhecimento. Na pesquisa se estava experimentando uma 
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maneira de aprendizagem na qual, para se avançar na explicação das coisas, o educador 

precisava entender como o outro está explicando também. A questão fundamental era 

analisar a relação entre duas maneiras de entender, ou como se dizia, entre dois sistemas 

de conhecimento: um muito marcado pela razão, pela imponência da razão; e o outro 

pela sabedoria, pela organização de uma explicação para as coisas que os alunos 

analfabetos conseguiam ordenar. Porque, na visão do SAPÉ, o aluno também tinha uma 

ordenação de sua explicação. Então, partia-se de um princípio que o aluno também tinha 

uma teoria. A teoria não é só daquele que pensa que está com o poder conhecimento na 

mão. A teoria é também do outro, pois cada um dos polos tinha uma explicação do 

mundo e das coisas, então, num sentido amplo, cada um tinha também uma teoria. A 

realização de um projeto de pesquisa dessa natureza possui três justificativas 

fundamentais: 1.) pela carência de estudos mais aprofundados sobre aprendizagem, 

tendo como foco o campo da Educação de Jovens e Adultos; 2) pelo ato político de dar 

visibilidade a uma importante experiência para o campo da Educação Popular no Brasil, 

que tende a desaparecer da história caso não seja recuperada e registrada; e 3.) pela 

possibilidade de agregar novos olhares para uma discussão pouco tratada no campo da 

Educação de Jovens e Adultos, que é a questão da aprendizagem. O Referencial teórico 

da pesquisa sobre cognição e aprendizagem de jovens e adultos no Brasil é ainda muito 

insipiente. Estudos realizados por Marta Kohl de Oliveira na década de 1990, levantam 

alguns pressupostos sobre o assunto, afirmando que a área necessita de uma Psicologia 

que dê conta de compreender os processos cognitivos dos alunos de EJA. Nessa mesma 

linha de pensamento, a pesquisadora Leda Verdiani Tfouni, possui vários trabalhos 

sobre o tema da aprendizagem e produção de conhecimento de pessoas adultas não 

alfabetizadas (TFOUNI 1988, 1998, 2002). São trabalhos muito focados no tema do 

letramento, onde a autora discute a relação entre o texto oral e o texto escrito, afirmando 

que adultos analfabetos possuem uma estrutura de pensamento narrativo muito 

completo e próximo da estrutura lógica dos textos escritos. Em 1988, essa autora 

realizou uma pesquisa com pessoas adultas, objetivando compreender a possibilidade de 

um adulto que não possui o conhecimento do sistema escrito, desenvolver o 

metaconhecimento. Com os resultados apresentados, a autora derruba a teoria da grande 

divisa e demonstra que as narrativas orais dos adultos não alfabetizados possuem 

estruturas lógicas reconhecidamente como sendo de textos escritos, com o que afirma 

um tipo de raciocínio muito próprio desenvolvido por esses sujeitos. Na tentativa de 

contribuir com a discussão da aprendizagem no campo da EJA, a hipótese que parece 

estar implícita na pesquisa do SAPÉ é a de que estamos diante de duas maneiras de 

pensar diferentes: uma produzida pelos alunos e outra pela escola e que a comunicação 

entre essas estruturas nem sempre acontece da forma como imaginamos que aconteça. 

Muitos alunos ao ingressarem na escola conseguem dialogar com a lógica presente 

nessa instituição. Esses avançam. Outros, porém, que possuem uma forma de pensar 

ainda bastante narrativa, tentam, mas não conseguem de fato interagir com o 

pensamento cartesiano vigente na estrutura escolar e, por vezes, acabam se afastando. 

Alguns autores Senna (2000, 2004, 2007), Calháu (2008, 2008b), afirmam que o sujeito 

cognoscente que temos nas nossas escolas de EJA possui características muito próprias 

diferentes do sujeito cognoscente idealizado pela escola. Esses autores indicam a 

necessidade de se pensar formas alternativas para intermediar, propiciar uma 

interlocução entre esses dois universos, visando a superação do conceito clássico de 

cognição e reafirmando a necessidade de se pensar indivíduos singulares nas práticas 

educativas. Objetivando enfrentar as questões aqui apresentadas, o trabalho de pesquisa 
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está sendo desenvolvido em três etapas: A primeira etapa, chamada de “Fase 

Exploratória” que consiste na organização e classificação do acervo documental sobre a 

pesquisa Confronto de Sistemas de Conhecimento na Educação Popular. Essa etapa está 

concluída e foi desenvolvida a partir de dois movimentos: a) Organização do material 

documental existente: havia no acervo do SAPÉ doze caixas arquivo com uma etiqueta 

de identificação, nas quais se lia: “Pesquisa Confrontos de Sistemas de Conhecimento 

na Educação Popular”. Esse material foi guardado em caixas no momento em que o 

SAPÉ tomou a decisão encerrar suas atividades e fechar sua sede, no início de 2007. 

Devido ao grande volume de material existente, as doze caixas tiveram que ser 

revisadas no sentido de identificar o que era importante guardar e o que podia ser 

descartado, além de ser necessário proceder a organização e categorização dos 

documentos ali encontrados. Desse trabalho resultou a classificação do material em dez 

caixas, de acordo com as categorias abaixo elencadas:  

 

SÉRIE 1 A pesquisa “Confrontos de Sistemas de Conhecimento na Educação 

Popular”: gênese e primeiras formulações, desenvolvimento do 

processo e sínteses produzidas 

SÉRIE 2 Registros de reunião de equipe e transcrições das entrevistas com alunos e 

professores  

SÉRIE 3 Diários de campo  

SÉRIE 4 Produções dos alunos e avaliações  

SÉRIE 5 Seminários de alfabetização de adultos  

SÉRIE 6 Mapeamentos temáticos  

SÉRIE 7 Pesquisa Confrontos de Sistemas de Conhecimento na Educação Popular – 

Vertente: Educação Política  

SÉRIE 8 Pesquisa Confrontos de Sistemas de Conhecimento na Educação Popular – 

Vertente: Produção Associada  

SÉRIE 9 Relações Institucionais, Assessorias e Projetos do SAPÉ  

SÉRIE 10 Documentos históricos do SAPÉ  

 

b) Mapeamento de todo o material físico existente nas caixas: passado esse primeiro 

momento de contato e reordenação do material, todos os documentos foram listados 

para que se pudesse ter uma visão global do acervo e a fim de dimensionar, de forma 

precisa, o volume real do material existente. Foi então criada uma tabela com o intuito 

de reunir o maior número possível de informações sobre cada documento. A tabela foi 

organizada com os seguintes itens: Número de ordem, Tipo de documento, Título, 

Autor (se houver), Data, Número de páginas, Observações gerais. A visão global dessas 

tabelas direciona as novas fases da pesquisa possibilitando a definição de quais 

documentos serão importantes analisar e quais poderão ser desconsiderados, em cada 

etapa do processo. A segunda etapa da pesquisa foi chamada de “Aprofundamento 

Teórico”, também já está concluída e buscou identificar o referencial teórico de base, 

classificado como os antecedentes da pesquisa Confronto de Sistemas de Conhecimento 
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na Educação Popular. Nessa etapa foi realizado um estudo sobre duas instituições 

específicas: 1) o MEB – Movimento de Educação de Base (1961-1964); e 2) a NOVA 

Pesquisa e Assessoramento e Avaliação em Educação (1972-1985). Esse recorte se 

justifica porque a formulação Pesquisa Confrontos é, na verdade, a sistematização de 

muitas questões que foram se constituindo em toda uma trajetória história no campo da 

alfabetização de adultos desde o final da década de 1950. O MEB e a NOVA Pesquisa, 

são exemplos significativos dessa história e bastante representativos desses 

questionamentos e experimentações. A pesquisa implementada pelo SAPÉ ousou 

enfrentar essas perguntas abrindo novas possibilidades e caminhos para o 

aprofundamento da questão. A terceira etapa intitulada “Produção de Saber”: procederá 

a análise do material empírico da pesquisa e produção de novos sentidos. Nessa etapa 

do trabalho, ainda não está concluída, será realizada, de forma mais ordenada, a 

exploração dos materiais da Pesquisa Confrontos. Essa exploração será organizada a 

partir das discussões feitas nas etapas anteriores, o que permitirá definir não só que 

materiais explorar e porque motivos, mas também de que forma esses materiais serão 

analisados. O objetivo aqui será a construção de categorias de análise para construir um 

novo olhar para a questão discutida na Pesquisa Confrontos. Além disso essa etapa 

prevê também a realização de duas oficinas com a equipe que trabalhou na pesquisa: a) 

uma oficina para a recuperação da memória dos participantes sobre o trabalho, no 

sentido de recolher impressões, fragmentos de memória, interditos sobre o trabalho 

realizado; b) e outra oficina para discussão de questões específicas levantadas na análise 

do material empírico, após o levantamento das primeiras categorias de análise. No IV 

ALFAeEJA 2017, em Salvador serão então apresentados os resultados e os 

procedimentos utilizados na primeira etapa de trabalho referentes à ordenação do 

material documental e as questões decorrentes da segunda etapa, referentes à revisão 

teórica ressaltando as contribuições do MEB e do NOVA Pesquisa, para o campo da 

Educação popular, alfabetização de adultos e, consequentemente, para a Educação de 

Jovens e Adultos no Brasil.  

Palavras-chave: Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos; Educação Popular; 

Aprendizagem.  
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