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EIXO TEMÁTICO 1: CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

RESUMO 

Na enunciação educativa presente na contemporaneidade, nas mais diversas abordagens 

metodológicas, podemos entender que há um consenso quanto à importância do diálogo  

como prática no processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, na vivência do ato  

educativo, ele  não se concretiza tão facilmente, sobretudo, se considerarmos os 

aspectos que caracterizam uma legítima ação dialógica na perspectiva freireana. 

Orienta esse texto, uma indagação com intuito de instigar a reflexão, como também a 

ação, que da reflexão se alimenta numa contínua reciprocidade: Reconhecendo o caráter 

fundamental do diálogo no processo educativo, como os Círculos de Cultura podem  

constituir-se em espaço de uma práxis libertária na qual os que sabem que sabem algo 

podem se conscientizar de que pouco sabem, e vir, a saber, mais; ao tempo em que os 

que pensam que nada sabem, transformem seu pensar sabendo que também  pouco 

sabem e também podem vir a saber mais? 

 

Como norteadores desta construção acadêmica, apontamos como objetivos: alargar 

conhecimentos sobre os Círculos de Cultura como proposta metodológica pertinente e 

relevante no contexto da EJA ; refletir sobre o diálogo enquanto eixo  do Círculo de 

Cultura e do processo educativo como um todo e do desafio que representa para a 

relação de educandos e educadores da EJA na busca do saber mais e do empoderamento 

enquanto  sujeitos.  

 

Optando como contexto educativo a EJA e os seus sujeitos, nesta empreitada 

investigativa, apresentamos o Círculo de Cultura como proposta metodológica 

facilitadora para esta proposição, por entendê-lo capaz de contribuir para a superação 

paradigmática da relação educador – educando, em que o primeiro se configura como o 

detentor do saber, enquanto o segundo dele recebe o conhecimento como algo dado, não  

como uma construção resultante da interação. Na concordância com FREIRE (2014), 

trazemos o diálogo como uma exigência existencial, que coaduna o agir e o refletir, sem 

restringir- se a um ato de depósito ou simples troca entre sujeitos sem o compromisso da 

transformação ou mesmo, pautado na imposição ou doação de ideias, e sim , num ato de 

criação mútua e coletiva.  
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Para a conquista de uma mudança conceitual e atitudinal na perspectiva freireana de 

uma prática libertária, entendemos como necessário aos educadores da EJA a 

consciência de que pouco sabem, sabendo que algo sabem e podem saber mais, para que 

no diálogo possam educar e educar-se com os que, geralmente, pensam que nada sabem, 

e contribuir na transformação do pensar destes, para reconhecerem-se também, com 

poucos saberes, mas na  possibilidade  e na busca coletiva do saber mais 

(FREIRE,1983). 

Responder a essas indagações repetindo as palavras freireanas que já parecem se repetir, 

traz a intencionalidade de refletir mais detidamente sobre o desafio da horizontalidade 

dos saberes na vivência dos Círculos na EJA, que jamais será legítima, se não acontecer 

no processo de conscientização dos sujeitos envolvidos, sejam educadores, sejam 

educandos. Simplificar tal desafio, restringindo-se a uma teorização ou discurso não 

possibilitará a verdadeira práxis proposta por Freire. 

 

 Ao escolher o diálogo como eixo do processo e para maior clareza e  compromisso com 

a intervenção e aprendizagem pretendida, convém lembrar BARCELOS (2006) que 

convoca  os educadores a ouvir, sentir e valorizar essas vozes com a clareza de que os 

educandos (as) da EJA, em quase sua totalidade,  foram vozes silenciadas por tanto 

tempo em suas vidas, que se tornaram invisíveis e impregnadas, na sua maioria, da 

crença de que não têm capacidade de aprender e que o tempo para isso já acabou para 

elas.  

 

O reconhecimento de que não estamos sós no mundo, como coloca ROMÃO (2011), 

traz implicações como o respeito ao direito de os outros dizerem sua palavra, exigindo o 

saber escutar e a transformação do falar “para” ou “a” , em falar “com”. Para tal, é 

imprescindível que, conscientemente, seja respeitada pelos educadores, a leitura de 

mundo feita pelos educandos, na perspectiva educativa crítica, libertária e democrática, 

que não negue autoritariamente a solidariedade entre o ato de educar e de ser educado e 

não dissocie o ato de ensinar e aprender na suposição de que ensina quem sabe e 

aprende quem nada sabe (FREIRE, 2011). 

 

Dando ênfase ao diálogo como uma prática democrática, dialética e transformadora, 

LOUREIRO (2014), defende a concepção fundante de que a palavra não pode ser 

privilégio de poucos, nem tampouco, a possibilidade de pronunciar o mundo. 

 

Nesta proposição, o papel do educador não fica reduzido ou simplificado, torna-se mais 

desafiador e complexo, por exigir continuamente o processo de conscientização na ação, 

no desenvolvimento da sua função, numa prática de intervenção que contribua para a 

transformação de pessoas em seu processo de humanização, inclusive de si mesmo, 

constituindo-se cada vez mais gente, no seu processo de formação continuada, na sua 

própria práxis. Consciente da sua ação política precisa garantir a democraticidade e 

criticidade do momento dialógico. 

 

Para tanto, a consciência do ato educativo como ato político precisa ser assumida e 

exercida de forma ética e crítica, no respeito aos educandos e na consciência de que 

todos são legítimos cidadãos de direitos e de deveres, mesmo que na concretude da 

realidade vivam a sua negação, pois como defende Freire (2000, p.38), “uma das 
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bonitezas da prática educativa está exatamente no reconhecimento e na assunção de sua 

politicidade que nos leva a viver o respeito real aos educandos[...]. 

 

Esta vivência investigativa foi realizada numa abordagem qualitativa, através de 

pesquisa bibliográfica. Para fundamentar a reflexão sobre as questões e os objetivos 

propostos, pautamo-nos, fundamentalmente, em Paulo Freire, articulando com o 

pensamento de Carlos Frederico Loureiro, Juliana Torres, José Eustáquio Romão e 

Valdo Barcelos, que também defendem em sua trajetória teórica os aspectos fundantes 

da concepção freireana. 

A proposição dos Círculos de Cultura na EJA instiga a extrapolação de limites e 

amarras dos procedimentos, técnicas, conteúdos, materiais e tudo mais que compõe o 

ambiente escolarizado numa revolução paradigmática que exige que a educação seja 

entendida, especialmente a EJA, na riqueza do seu cotidiano. Essa compreensão 

demanda dos educadores a leitura crítica de mundo, a fim de promover legitimamente a 

aprendizagem pretendida e necessária aos seus sujeitos que, no percurso da vida, 

tiveram direitos negados, especialmente, do acesso ao conhecimento sistematizado, 

produzido e acumulado pela sociedade ao longo da história. Este é um universo 

temático do qual a EJA não pode prescindir na sua pauta de diálogo. 
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