
 

 

 

AS INTERCONEXÕES ENTRE A EDUCAÇÃO POPULAR, EJA E EDUCAÇÃO DO 
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RESUMO 

 

 

A sociedade abrange jeitos de ser, viver, perceber, conhecer e pensar que se enfrentam. Entre 

tensões, modos distintos de construir identidades sociais e étnico-raciais e cidadania, os sujeitos 

da diversidade tentam dialogar entre si. A Educação Popular e as interconexões com a EJA e a 

Educação do Campo coloca em xeque o papel da educação num contexto de incertezas, 

opressão e desumanização. Atualmente necessitamos da utopia, do empoderamento e da 

educação humanizadora e transgressora que provoquem mudanças significativas nos diferentes 

espaços de aprendizagens onde os sujeitos de direitos estejam inseridos. O direito à educação 

está relacionado aos demais direitos sociais e humanos. Como direito público subjetivo de todos 

à educação transforma-se num instrumento importantíssimo para afirmar a cidadania, 

autonomia e a democracia. Mesmo com os desafios, entraves, a criminalização, preconceitos e 

discriminações, os movimentos sociais populares do campo, tem recorrido à ação direta para 

promover o acesso das classes marginalizadas à educação, à cultura, à segurança, à saúde, à 

terra e à habitação, o que vem permitindo a estas classes empreenderem atividades alternativas 

de produção e viabilizam ideais de sustentabilidade, de igualdade e a solidariedade. Se qualquer 

atuação acadêmica e de pesquisa na área das ciências humanas exige sensibilidade e 

posicionamento político para com os processos de humanização e desumanização vividos pelos 

sujeitos, aqueles (as) que se dedicam ao campo da Educação de Jovens e Adultos carregam em 

si mesmos e nas investigações que realizam um maior comprometimento e responsabilidade 

social, política e acadêmica de compreender, interpretar, denunciar, anunciar, refletir e, acima 

de tudo, analisar as trajetórias de vida, saberes, ensinamentos e conhecimentos produzidos pelas 

pessoas jovens e adultas, tanto do campo quanto da cidade. As universidades e os centros de 

pesquisa e de formação assumem neste momento espaço fértil para desenvolver pesquisas, 

reflexão teórica e práxis. Espaço este, de fomentação, socialização e engajamento. Segundo 

Arroyo (2005, p. 20), “Este pode ser um ponto promissor na reconfiguração da EJA: as 
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universidades em suas funções de ensino, pesquisa e extensão se voltam para a educação de 

jovens e adultos”. No Território do Sisal, a UNEB está presente no Campus XI de Serrinha, 

Campus XXII de Euclides da Cunha e Campus XIV de Conceição do Coité. Um dos desafios 

dentro desse cenário é desenvolver diferentes atividades de ensino, pesquisa e extensão, e 

principalmente focando ações que extrapolem os muros da Universidade, buscando estabelecer 

elos em virtude do seu importante papel dentro na Sociedade. Particularmente no Departamento 

de Educação do Campus XIV, existe demanda crescente no campo da EJA nos municípios do 

Território do Sisal e desde 2003 muitas ações são desenvolvidas para atender as demandas e 

necessidades. Desde 10 de agosto de 2007 vem ocorrendo, sistematicamente, reuniões no 

Departamento de Educação, Campus XIV com representantes de vários segmentos da EJA.  A 

UNEB, visando intensificar e cumprir o seu papel social buscou o diálogo junto aos 

representantes dos diversos segmentos da EJA, dos municípios do Território do Sisal. Um dos 

objetivos era conhecer e socializar as ações materializadas e desenvolvidas em EJA dentro dos 

municípios do Território do Sisal. Um dos grandes desafios foi superar a fragmentação e 

pulverizações de informações. A garantia de instâncias de diálogo mais propositivas com os 

sujeitos destes diferentes segmentos contribuirá para superar a pulverização, a desarticulação e 

a fragmentação das ações que se materializam continuamente. O curso de extensão intitulado 

“A Educação Popular e as interconexões com a EJA e a Educação do campo: da opressão a 

humanização” suscitou a necessidade da utopia, do empoderamento e da educação 

humanizadora e transgressora que provoquem mudanças significativas nos diferentes espaços 

de aprendizagens onde os cursistas atuam. Para tal foi imprescindível analisar os aspectos 

históricos, políticos, culturais e sociais da Educação do Campo (EC) no contexto das políticas 

públicas no Brasil, traçar o perfil dos sujeitos da Educação do Campo: identidades, 

especificidades e diversidades, aprofundar as ideias de Paulo Freire num cenário educacional 

de incertezas, desafios e possibilidades e discutir propostas pedagógicas emancipatórias e 

humanizadoras nos diferentes espaços de aprendizagem no contexto dos municípios do 

Território do Sisal. Através das discussões, debates e pesquisas de campo salientaram que o 

direito a educação popular, humanizadora e transgressora de crianças, jovens, adultos e idosos 

do campo ainda não é assegurada na escola pública (de educação infantil à Universidade), pois 

ainda está presente a perpetuação dos mecanismos de exclusão dos sujeitos pertencentes às 

classes populares, particularmente aos de maioria negra e pobre. Isto se dá através das práticas 

cotidianas que constituem o ritual escolar, seja a partir da aculturação porque passam as classes 

populares (tornando-se assim vítimas, e porque não, reféns), seja também nos mecanismos de 

conservação social, diminuindo cada vez mais a possibilidade de mobilização social destes 

sujeitos. Do ponto de vista metodológico a referência foi a dialogicidade, a problematização e 

a contextualização. Nesse sentido, diferentes procedimentos metodológicos foram vivenciados: 

a) elaboração de sinais de leituras dos textos e temas discutidos em cada encontro b) exposição 

dialogada, tomando como referência obras indicadas para leitura; c) realização de “rodas de 

conversas”, aprofundando determinada temática; d) Realização de pesquisa sobre a realidade e 

as práticas exitosas na Educação do Campo, EJA e Educação Popular existente nos municípios 

dos cursistas residiam. Também ocorreram visitas aos espaços de aprendizagem de crianças, 

jovens, adultos e idosos da Educação do Campo e construção de propostas de alternativas de 

intervenção para prática docente. A avaliação considerou o perfil dos cursistas, suas trajetórias 

pessoais e acadêmicas e perspectiva educacional.  Em todas as atividades realizadas em sala de 

aula e trabalho de campo foram avaliadas a frequência, a participação, iniciativas e 

envolvimento dos sujeitos nas atividades propostas. A elaboração em grupo do projeto de 

intervenção e uma autoavaliação, onde o cursista refletiu sobre a assimilação dos conteúdos e 

sua dimensão crítica sobre os temas discutidos durante o curso. Os recursos utilizados foram: 

aparelho de multimídia, livros, textos diversos, quadro, pincel atômico, apagador, notebook, 

vídeos, filmes, documentários, fotografias e imagens. Ao longo dos encontros, criou-se um 



 

espaço de socialização de experiências e saberes fundamentados por teóricos e pela filosofia de 

vida de cada sujeito participante. Após a realização das pesquisas, foi possível organizar o 

“Seminário A Educação Popular e as interconexões com a EJA e a Educação do campo: da 

opressão a humanização”, onde os cursistas apresentaram o protagonismo do povo sisaleiro na 

EJA, Educação do Campo e Educação Popular através de comunicações orais e exposição de 

banners. De acordo com um dos cursistas “o curso fomentou aprendizagens significativas sobre 

o campo da EJA. Em meio ao caos temos o direito de lutar. Para superar os empecilhos, os 

sujeitos criam condições eficazes e mais humanas para se inserirem na sociedade, visando 

muitas vezes garantir sua cidadania. Isso implica a evolução do homem, pois ele tenta afinar 

as suas habilidades através da interação com o seu meio envolvente. Hoje eu sei que a EJA é 

um direito e campo de lutas e possibilidades”. Para cumprir essa atividade, os cursistas utilizam 

recursos e instrumentos como forma de auxílio. Representantes da Educação Básica 

(professores, gestores e educandos), os movimentos sociais, associações de bairro e de 

moradores de 08 municípios do Território do Sisal participaram do curso. Assim o diálogo entre 

a Universidade e a comunidade foi a base para as ações do curso. Mais do que a realização de 

uma ação acadêmica, esta atividade de extensão fortaleceu um coletivo que luta por profundas 

mudanças na educação do Território do Sisal. Mesmo diante a um cenário político de incertezas, 

foi possível fortalecer o sentimento de esperança e pensar numa educação mais humanizadora. 

Outro participante ressaltou que “a metodologia do curso de extensão foi impecável, foi além 

de discussões teóricas/bibliográficas. A educação é parte essencial na vida do ser humano, 

pois nos torna críticos, cidadãos e fazedores de nossa própria ação. A educação é adquirida 

no seio familiar, na comunidade, nas relações sociais. Pensar na educação consiste nas 

adversidades que permeia a esfera social, e superar as adversidades requer sempre uma 

tranquilidade, no sentido de tornar-se consciente em meio aos impedimentos impostos pela 

sociedade, e pela própria vida”. Os cursistas protagonizaram trajetórias de humanização, de 

engajamento nos movimentos sociais do campo, pela luta por outra sociedade e por seus 

direitos. No Brasil, muitos têm sido os autores a estudar e a problematizar a questão do direito 

à educação e à escola pública popular, seus limites e possibilidades concretas, especialmente 

no que diz respeito ao fosso que existe entre o que é instituído e não atende as demandas e 

exigências da população, e a busca constante de estratégias para assegurar conquistas e avanços. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Popular, Educação de Jovens e Adultos e do Campo, 

Humanização. 
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