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“Seria horrível se tivéssemos a sensibilidade da dor, da fome, da 

injustiça, da ameaça sem nenhuma possibilidade de captar a ou as 

razões da negatividade. Seria horrível se apenas sentíssemos a 

opressão, mas não pudéssemos imaginar um mundo diferente, sonhar 

com ele como projeto e nos entregar à luta por sua construção. Nos 

fizemos mulheres e homens experimentando-nos no jogo destas 

tramas. Não somos, estamos sendo. A liberdade não se recebe de 

presente, é bem que se enriquece na luta por ela, na busca 

permanente, na medida mesma em que não há vida sem a presença, 

por mínima que seja, da liberdade. Mas, apesar da vida, em si, 

implicar a liberdade, isto não significa, de modo algum, que a 

tenhamos gratuitamente. Os inimigos da vida a ameaçam 

constantemente. Precisamos, por isso, lutar, ora para mantê-la, ora 

para reconquistá-la, ora para ampliá-la.” 

Paulo Freire 



A POLÍTICA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS (EJA) EM IBIRATAIA-

BA: PERCEPÇÕES DE PROFESSORES E ALUNOS 

 

 

RESUMO 

O trabalho que apresentamos trata-se de uma pesquisa de mestrado que teve como objetivo 

compreender a política Educacional de Jovens e Adultos (EJA) em Ibirataia-BA, a partir das 

percepções dos professores e dos alunos. A preocupação centrou-se na seguinte questão: 

quais as percepções dos professores e dos alunos sobre a política de EJA no referido 

município? A relevância na escolha dos sujeitos deu-se pelo fato de estes estarem 

diretamente envolvidos nesse processo, sendo eles que ora questionam, criticam, 

desenvolvem, ora ocultam e negam a estrutura da EJA. O caminho escolhido possibilitou-nos 

compreender as questões e os desafios enfrentados por esta política ao longo dos anos, no 

contexto municipal. A pesquisa foi desenvolvida em duas instituições que atendem aos anos 

finais do Ensino Fundamental e a modalidade EJA. A aproximação com o campo de pesquisa 

e com os atores investigados permitiram-nos perceber as contradições presentes na realidade 

que envolve os sujeitos e o objeto de pesquisa. Para isso, definimos alguns percursos para a 

coleta dos dados que aconteceram de três formas: através de análise de documentos, 

disponibilizados pela Secretaria de Educação e que são constituídos como orientadores da 

EJA no município. Essa dinâmica foi importante na medida em que pudemos constatar e 

relacionar as falas dos sujeitos com o que propõe a legislação para esta modalidade de 

ensino. No segundo momento, houve a aplicação de questionários com professores e alunos, 

por último, a realização da técnica de Grupo Focal com os docentes, das duas instituições 

pesquisadas. Levando em consideração a natureza desta pesquisa, a metodologia de 

investigação adotada foi a abordagem qualitativa, com fundamentação em Bogdan e Biklen 

(1994), Minayo (1994) e Esteban (2010). Para análise e sistematização dos dados, estes 

tiveram como referência a metodologia dialética. Uma das contribuições dessa concepção 

reside na busca constante de um conjunto amplo de relações e particularidades que 

favorecem perceber os movimentos da política educacional em sua totalidade. Os resultados 

e as conclusões da pesquisa permitiram-nos afirmar que foram observadas várias 

contradições no desenvolvimento da EJA no contexto municipal. Essa constatação exige 

várias ações, entre elas: a formação continuada de professores, pensar o currículo por 

intermédio da dialogicidade e da coletividade, firmar parcerias e manter o diálogo com outros 

órgãos, pensar a Educação de Jovens e Adultos no tempo presente e, principalmente, 

repensar a diversidade do público que a compõe na contemporaneidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos; Ensino Fundamental; Prática 

Pedagógica. 

 

 

 

 

 

 



EDUCATIONAL POLICY OF YOUNG AND ADULTS (EJA) IN IBIRATAIA-BA: 

PERCEPTIONS OF TEACHERS AND STUDENTS 

 

ABSTRACT 

The work we present is a master's degree research whose goal was to investigate and 

understand the Política Educacional de Jovens e Adultos (EJA) - Educational Policy for 

Young Adults and Adults (YAE) in the municipality of Ibirataia-BA, from the conceptions of 

teachers and students. The research's concern focused on the question: what are the views of 

teachers and students about EJA (YAE) educational policy in the municipality? The 

relevance in the choice of subjects was due to the fact that these people are directly involved 

in this process, being the ones who sometimes question, criticize, develop, sometimes 

obscure and deny EJA's structure. The path chosen enabled us to understand the issues and 

challenges faced by this policy over the years in that municipality. The research was 

conducted in two institutions that attend the two final years of Ensino Fundamental - Basic 

Schooling - and EJA. The closeness to the search field and investigated actors, enabled us to 

realize the contradictions in the reality that surrounds the subjects and the object of research. 

To do so, some routes for data collection we defined, and they took place in three ways: 

through the analysis of documents made available by the Department of Education. These 

documents function as guide lines to EJA in the city. This dynamic was important because 

we could see and relate the speeches of the subjects with the propositions of the legislation 

for this type of education. In the second phase, there was the use of questionnaires to teachers 

and students, and, finally, the realization of the Focal Group technique with the teachers of 

the two researched institutions. Taking into account the nature of this research, the adopted 

investigation methodology was a qualitative approach, fundamented in Bogdan and Biklen 

(1994), Minayo (1994) and Esteban (2010). For the analysis and systematization of the data 

the basis was the dialectical methodology. One of the contributions of this concept lies in the 

constant search for a wide range of relationships and circumstances that favor the perception 

of the movements of the educational policy in its entirety. The results and conclusions of the 

research have enabled us to affirm that several contradictions were observed in the 

development of EJA in the municipal context. These findings require many actions, 

including: the continued education of teachers, thinking the curriculum dialogically and with 

the community, establishing partnerships and maintaining the dialogue with other organs, 

thinking EJA at the present time and, especially, rethink the diversity of the audience that 

makes it up nowadays. 

 

KEYWORDS: Education for Young Adults and Adults; Basic schooling; Pedagogical 

practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

O refazer da história pelo direito à educação desafia-nos a recuperar os movimentos 

históricos de um povo e sua cultura, como possibilidades de reconstrução de um passado que 

precisa ser relembrado, reinventado e reconstruído para que se atenda de fato, aos anseios, 

desejos e demandas que a vida atual nos exige. Com base nessa perspectiva de reconstrução 

do direito a educação, tendo como pano de fundo a sua trajetória através da historicidade, 

reportamo-nos neste trabalho, sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) que, de acordo a 

literatura estudada ganhou, ao longo dos anos, novos sentidos e concepções, produzidos nas 

tensões sociais, na tentativa de reafirmação e conquista de direitos. 

Podemos sinalizar que essas mudanças ocorreram de duas formas: por um lado com o 

Estado, a serviço dos interesses da classe dominante, que regulou o alcance dessas 

concepções, traduzindo-as como direitos. Em segundo lugar, como as percepções dos sujeitos 

de direito envolvidos com o campo da prática, compreendem, enfrentam e ressignificam as 

possíveis implicações no seu cotidiano. 

Considerando a segunda vertente apresentada acima, essa dissertação, traz o resultado 

de uma pesquisa que teve como principal objetivo compreender sobre a política Educacional 

de Jovens e Adultos em Ibirataia-BA, a partir das percepções dos professores e dos alunos.  O 

caminho escolhido permitiu-nos analisar as contradições subjacentes a esta política pública, 

entendendo-a como um processo histórico de lutas, fruto de uma totalidade, inserido na 

sociedade capitalista. Observamos dentro desse contexto, as singularidades evidenciadas, 

através da pesquisa de campo e na compreensão dos sujeitos envolvidos na política de EJA. 

Diante do proposto, no decorrer da investigação, encontramos uma série de 

contradições e possibilidades relevantes para que pudéssemos entender que a escola que 

deveria ser um espaço de luta e de transformação da sociedade em benefício da aprendizagem 

e da igualdade de direitos e oportunidades reproduz, através de suas práticas e ideologias, 

desigualdades sociais. A aproximação com o local da pesquisa e os sujeitos investigados, 

permitiram-nos conhecer de forma objetiva, quais eram essas contradições e como elas 

aparecem nas falas dos sujeitos, revelando-nos que, estão imbricadas na relação teoria e 

prática pedagógica. 

A literatura nos mostra que a Educação de Jovens e Adultos tem se apresentado ao 

longo dos anos, como campanhas paliativas de erradicação do analfabetismo adulto, nas quais 

o Estado se exime parcialmente do cumprimento de suas funções, por meio de parcerias, 
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reforçando a educação da política de EJA como promoção de ações compensatórias de baixo 

investimento. Nesse sentido, acreditamos que a educação constitui-se como um canal 

favorável as possibilidades de mudanças ao público da EJA, de diversas formas, excluído da 

sociedade.  Estamos de acordo que essa educação, coloca-se como uma das mais estratégicas 

formulações para a possível transformação e, no limite, revolução da sociedade injusta, 

discriminatória, meritocrática e elitista em que se vive atualmente (GADOTTI; ROMÃO, 

2001). 

Diante de tais evidências, consideramos que no cenário das políticas públicas, essa 

temática é declarada relevante, constatada em virtude de que nos deparamos com o fato 

inegável de que no atual panorama dessa política, os direitos constitucionais específicos para 

esta modalidade, não estão sendo respeitados. E o mais interessante ainda é o conhecimento 

de que, no seu processo histórico, entre o que é considerado real e o legal, foram apresentados 

em sua trajetória, numa mistura de contradições, incoerências e fragmentações. 

O interesse pela temática tem suas raízes em vivências profissionais, ao ocupar a 

função de coordenadora pedagógica nos anos finais do Ensino Fundamental, de 2007 a 2012 

e, durante cinco anos de prática, conviver diariamente com professores que lecionavam o 

ensino comumente chamado de regular e a modalidade EJA, concomitantemente.  

Durante discussões mantidas com estes profissionais em reuniões e horários de 

Atividade Complementar (AC), estes afirmavam que os alunos eram jovens, adolescentes e 

adultos, na maioria das vezes indisciplinados, multirrepetentes e que interpretavam essa 

modalidade de ensino, através das chamadas para a matrícula, no início do ano letivo de 2009, 

como uma oportunidade de acelerar os seus estudos. Além disso, outra constatação que foi 

observada nos anos posteriores diz respeito a rotatividade de professores nas turmas de EJA, 

justificadas talvez, pelos problemas elencados anteriormente. 

Buscamos durante muito tempo, respostas para as inquietações sinalizadas por parte 

dos profissionais que atuavam na EJA, através do que era observado cotidianamente, a 

exemplo de: ausência de material pedagógico adequado, dificuldades de aprendizagem dos 

alunos, falta de motivação por parte dos professores e dos alunos, ausência de um 

coordenador pedagógico dentro da escola para auxiliá-los nas necessidades pedagógicas e no 

controle da indisciplina escolar.  

Além de todas as questões apontadas, observamos também que esse movimento 

tornava-se cada vez mais rotineiro ao longo dos anos, no exercício da profissão. Toda essa 

problemática nos motivou a questionar a política de educação da EJA, através da escuta dos 
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professores e dos alunos. São estes sujeitos que legitimam, desenvolvem, questionam, 

criticam, negam, ocultam, ora trazem possibilidades de romper com as raízes alienantes da 

escola e ora provocam e colocam limitações. É no pensar e fazer desses sujeitos, que 

conseguimos perceber as contradições, merecedoras de reflexão. Todos esses passos nos 

permitiram amadurecer o objeto de estudo que nesta pesquisa procuramos desenvolver. 

Para Arroyo, “a história mostra que o direito à educação somente é reconhecido na 

medida em que vão acontecendo avanços sociais e políticos na legitimação da totalidade dos 

direitos humanos”. Atualmente, a concepção de EJA não se limita apenas a obtenção de 

escolaridade. Ela tem por finalidade proporcionar aos educandos uma efetiva participação na 

sociedade, considerando a diversidade e as especificidades de seu público, além de entender 

que a educação é um direito de todos. Assim, [...] “a reconfiguração da EJA estará atrelada a 

essa legitimação” (2005, p. 28).  

Sendo assim, buscamos compreender as questões e os desafios enfrentados pelos 

envolvidos na EJA, no município pesquisado, a partir do seguinte questionamento: quais as 

percepções dos professores e dos alunos sobre a política Educacional de Jovens e Adultos no 

município de Ibirataia-BA? Diante disso, traçamos alguns caminhos importantes que nos 

aproximaram do entendimento em relação ao nosso problema de pesquisa e que serão 

revelados no desenvolvimento deste trabalho. 

A seguir, apresentamos no capítulo 1 um panorama do município pesquisado, os 

aspectos metodológicos, o campo de pesquisa e o perfil dos sujeitos investigados. 

Posteriormente, aduzimos os capítulos teóricos que foram de fundamental importância, por 

nos proporcionar o embasamento ao nosso pensamento e argumentação diante dos resultados 

desta pesquisa.  

Sendo assim, o Capítulo 2 traz como título: Os Movimentos da Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil, no Séc. XX. Tal abordagem tem a finalidade de apresentar alguns 

movimentos importantes que aconteceram no país, fazendo-nos entender que a luta pelo 

direito a educação de adultos vem de longas datas, porém, até os dias atuais, ela ainda 

encontra muitos desafios que precisam ser superados. 

O Capítulo 3 apresenta uma análise e contextualização do público da EJA, na 

sociedade capitalista. Os principais teóricos que dialogaram conosco e fundamentaram este 

capítulo foram: Karl Marx, Pierre Bourdieu, Gaudêncio Frigotto e Paulo Freire. A literatura 

destes, nos leva a entender o porquê da existência do público da EJA, no Brasil. 
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Já no Capítulo 4, destacamos de forma breve alguns aspectos relacionados as ações e 

contradições na política pública da EJA no município de Ibirataia. Posteriormente tratamos de 

apresentar os resultados deste trabalho em seu contexto singular e por último, as 

considerações sobre a pesquisa.  
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CAPÍTULO 1 

O MUNICÍPIO DE IBIRATAIA E O ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS (EJA) 

 
Conforme informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2015), os primeiros desbravadores chegaram na região de Ibirataia-BA, no início do século 

XX, oriundos de Capela do Rio do Peixe, hoje Piraí do Norte, e se fixaram, construindo 

propriedades, atraídos pelas riquezas do solo e das matas. Até 1939, Tesouras era um Arraial 

e pertencia a Rio Novo que logo depois recebeu a denominação de Ipiaú e foi elevado à 

categoria de Comarca. Na mesma época Tesouras foi considerada Vila e denominada 

Ibirataia, sendo administrada por Ipiaú até a data de sua emancipação política, em 10 de 

novembro de 1960, mediante a Lei n° 1.347. A população estimada neste município em 2015 

foi de 17.947 habitantes. 

 

FIGURA 1 – Vista Panorâmica da Cidade de Ibirataia – BA 

Fonte: Blog - ubaitaba.com - Julho 11, 2013. 

 

A Educação Municipal de Ibirataia é oferecida predominantemente por meio de 

ensino, em instituições próprias, respeitando a legislação nacional, a exemplo da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/96, em seu Art. 1º, §1º. “Esta Lei 

disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 

instituições próprias”. Sendo assim, o Sistema Municipal de Ensino é organizado através das 

etapas e modalidades da educação básica, compreendida pela Educação Infantil que 

corresponde à creche e pré-escola, Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, além da modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação do Campo, enquanto que a 
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rede estadual, oferece nos últimos três anos, exclusivamente o Ensino Médio. Há ainda, três 

instituições particulares que ofertam a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 

A organização do ensino escolar em Ibirataia está assim distribuída: na zona urbana, 

18 unidades escolares, sendo deste montante, 13 públicas municipais, 02 públicas estaduais 

(uma na sede e outra no distrito de Algodão) e 03 particulares. Entre as escolas públicas 

urbanas municipais, há uma Creche Escolar, 09 unidades que atendem as crianças da 

Educação Infantil, 10 ofertam o Ensino Fundamental I, 03 de Ensino Fundamental II (2 na 

sede e 1 no distrito) e 05 que oferecem a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os 02 colégios 

estaduais atendem exclusivamente ao Ensino Médio e há também três (3) escolas particulares 

que atendem ao ensino Infantil e Fundamental. Quanto as escolas do campo, temos 43 

unidades escolares que ofertam o Ensino Infantil, Fundamental I e a modalidade EJA. 

De acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Educação, o número de matrículas 

na rede municipal em 2015 foi de 4.840 alunos. Destes, 390 foram alunos matriculados na 

modalidade EJA, nas duas instituições investigadas. Quanto ao número de professores, os 

dois colégios registraram um total de 70 docentes.  

A rede municipal não reconhecia o ensino de jovens e adultos como modalidade 

pedagógica diferenciada, como prevê a legislação vigente, até o ano de 2008. Neste mesmo 

ano, houve as primeiras mobilizações para a construção do Plano Municipal de Educação 

(PME) e, ao analisar algumas tabelas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2007), constatou-se que o índice de analfabetismo no município citado, encontrava-se bem 

elevado. Contabilizou-se um percentual de 14%, considerando a faixa etária de 10 a 15 anos e 

31,7% para maiores de 15 anos. Diante dos resultados, o município foi orientado pelo 

Ministério da Educação (MEC), a assumir a sua responsabilidade para que pudesse reduzir o 

alto índice de analfabetismo. 

Diante desta evidência e por determinação do MEC, a secretaria de educação 

municipal, organizou-se para atender a esta demanda. E assim, em 2009, foi proposto às 

unidades escolares a implantação da política educacional de EJA, visando atender as 

especificidades do público para o qual se destina, por se tratar de trabalhadores que não 

tiveram oportunidades de estudar ou abandonaram seus estudos em idade própria. 

Sendo assim, Ibirataia implantou em 2009, por meio da resolução SEC/COMEC Nº 

018/2009, normas para a regulamentação da Educação de Jovens e Adultos no Sistema 

Municipal. O que ficou compreensível é que a implantação da política de EJA aconteceu, não 

por preocupação em resolver as demandas críticas que o município apresentava até então, mas 
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por exigências do MEC que ofereceu na época, uma equipe técnica aos municípios, através do 

Programa de Apoio à Educação Municipal (PROAM), para orientação na construção do PME. 

Não houve inicialmente uma preocupação no cuidado e na responsabilidade com as 

condições necessárias para atendimento a esta política no que se refere a formação de 

professores, critérios de matrículas para esses sujeitos, bem como, com a qualidade do 

material didático-pedagógico. O critério de escolha das instituições que poderiam atender a 

esta modalidade de ensino baseou-se em aspectos relacionados à questão de adequação de 

infraestrutura e localização. A secretaria de educação, após definir as escolas que atenderiam 

a modalidade EJA, contatou uma técnica da Diretoria Regional de Educação e Cultura 

(DIREC), a qual foi ao município e fez uma palestra para os professores sobre essa 

modalidade de ensino, cuja temática foi sobre sua legalidade. 

Isso tudo porque, muitos professores começaram a se manifestar sobre o desejo de não 

lecionar na modalidade, já preocupados com a ausência de material didático, de capacitação e 

de outros possíveis problemas. É importante lembrar que a secretaria de educação municipal 

disponibilizou uma coordenadora pedagógica que dava assistência a todas as escolas que 

ofereciam a modalidade, porém, as demandas eram muito grandes e um profissional sozinho, 

com pouca experiência, não foi suficiente para dar conta de tantos problemas.  

O que analisamos é que, durante esses seis anos de implantação da EJA, não se 

conseguiu consolidar uma proposta pedagógica efetiva que caracterize a realidade local e as 

especificidades desta política educacional. O modelo pedagógico segue a proposta do Estado 

e as práticas continuam sendo desenvolvidas nos moldes do Ensino Fundamental de 9 Anos. 

Poucas mudanças aconteceram, uma delas foi a chegada de material didático de EJA e a 

disponibilidade de um coordenador pedagógico em todas as unidades escolares que atendem a 

este público, porém, muitos deles têm as mesmas limitações apresentadas pelos professores. 

 

1.1 Os Aspectos Metodológicos 

 

Entendemos que num trabalho de pesquisa, ao estudarmos determinadas perspectivas 

teóricas para compreendermos a realidade vivenciada por nós, escolhemos, geralmente, 

aquela que se aproxima com o nosso objeto de estudo. Nesse contexto, encontramos 

fundamento no método materialista dialético. “A dialética” – Segundo Coutinho (apud, 

Konder, 2000, p. 46) – “Não pensa o todo negando as partes, nem pensa as partes abstraídas 

do todo. Ela pensa tanto as contradições entre as partes, como a união entre elas”. 
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Portanto, seguindo a perspectiva da dialética, sabemos que um conceito ajuda-nos a 

pensar um objeto teórico que, por sua vez, refere-se a um fato, fenômeno ou objeto da 

realidade empírica. Nesse contexto, cabe pensarmos nas políticas educacionais, 

especificamente na política de EJA, foco do nosso trabalho, para chegarmos ao que nos 

propusemos fazer, conforme objetivo da pesquisa. 

Para tal perspectiva, optamos pela abordagem qualitativa, na qual, segundo Esteban 

(2010), está incluída em diversas disciplinas, participa de uma grande variedade de palestra ou 

perspectivas teóricas e engloba numerosos métodos e estratégias de coleta de dados. Essa 

riqueza indica a complexidade e o alcance do enfoque qualitativo na abordagem da pesquisa 

socioeducacional e requer que sejam experimentadas classificações ou categorias que 

contenham uma ordem conceitual no âmbito da pesquisa e permitam a comunicação na 

comunidade pesquisadora.  

Segundo Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados 

descritivos obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada. Enfatiza mais o 

processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes. Esse tipo 

de pesquisa, conforme afirma Minayo (1994), responde a questões muitos particulares e 

trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 

valores e das atitudes.  

Bogdan e Biklen (1994) salientam ainda, que a pesquisa qualitativa “exige que o 

mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para 

construir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão esclarecedora do nosso 

objeto de estudo” (BOGDAN; BIKLEIN, 1994, p. 49). 

Um dos procedimentos de coleta de dados desta pesquisa foi realizado por meio de 

análise de documentos, disponibilizados pela secretaria municipal de educação, de Ibirataia, 

os quais se constituem como orientadores da EJA no município: decretos, portarias, 

documentos do Conselho Municipal de Educação (COMEC). (IBIRATAIA, 2000; 2001; 

2009; 2015)  

Além disso, foram aplicados questionários com todos os professores que lecionam a 

modalidade EJA, nas duas instituições investigadas, somando um total de 30 docentes. 

Também participaram da pesquisa 6 (seis) discentes de cada escola, totalizando 12 alunos 

escolhidos pelos professores.  O questionário, segundo Gil (1999, p.128), pode ser definido 

“como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de 



24 
 

 
 

questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, entre outras.” 

Para esse instrumento utilizado, colocamos questões com perguntas abertas, 

permitindo liberdade ilimitada de respostas dos participantes da pesquisa, perguntas fechadas, 

com alternativas específicas para que os sujeitos escolhessem uma delas e também com 

questões de múltipla escolha. Acreditamos que dessa forma, pudemos obter resultados mais 

sólidos para análise. 

Além dos questionários de coleta de dados explicitados, foi aplicada a técnica de 

Grupo Focal (GF), como instrumento principal, por acreditar que traria resultados mais 

consistentes, com docentes que lecionam a EJA, nas duas instituições investigadas. O critério 

de escolha destes professores baseou-se nas seguintes condições: maior tempo de ensino na 

modalidade e pertencentes ao quadro de professores efetivos da rede. A escolha desta técnica 

deu-se por acreditar que ela possibilitaria interações de modo mais expressivo, aprofundado e 

diverso, pois: 

 

Privilegia-se a seleção dos participantes segundo alguns critérios – conforme o 

problema em estudo -, desde que eles possuam algumas características em comum 

que os qualificam para discussão da questão que será o foco do trabalho interativo e 

da coleta do material discursivo / expressivo. Os participantes devem ter alguma 

vivência com o tema a ser discutido, de tal modo que sua participação possa trazer 

elementos ancorados em suas experiências cotidianas (GATTI, 2012, p. 7). 

 

O GF difere da entrevista individual por basear-se na interação entre as pessoas para 

obter os dados necessários à pesquisa. Sua formação obedece a critérios previamente 

determinados pelo pesquisador, de acordo com os objetivos da investigação, cabendo a este a 

criação de um ambiente favorável à discussão, que propicie aos participantes manifestar suas 

percepções e pontos de vista (PATTON, 1990; MINAYO, 2000).  

A aplicação da referida técnica aconteceu em dois momentos diferentes, 17 e 21 de 

dezembro de 2015, com duração aproximada de 1h30min. cada encontro. Os sujeitos 

participantes foram 7 professores, sendo 3 de um colégio e 4 de outro. O critério de 

quantidade obedeceu a alguns cuidados ao que propõe a técnica: 

Visando abordar questões em maior profundidade, pela interação grupal, cada grupo 

focal não pode ser grande, mas também não pode ser excessivamente pequeno, 

ficando sua dimensão preferencialmente entre seis a doze pessoas. Em geral, para 

projetos de pesquisa, o ideal é não trabalhar com mais de dez participantes. Grupos 

maiores limitam a participação, as oportunidades de trocas de ideias e elaborações, o 

aprofundamento no tratamento do tema e também os registros (GATTI, 2012, p. 22). 

 

Sendo assim, conforme orientações iniciais sobre a técnica a ser desenvolvida, os 

sujeitos ficaram cientes dos procedimentos para realização dos trabalhos. Foi solicitada a 



25 
 

 
 

autorização para gravar em áudio e vídeo, bem como a explicação de todo o processo. Para 

isso, foi lido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de forma a garantir a 

seriedade e compromisso com o sigilo das informações. Os docentes foram identificados 

através de um número cardinal de 1 a 7, escolhido de forma aleatória. 

 

Na condução do grupo focal, é importante o respeito ao princípio da não 

diretividade, e o facilitador ou moderador da discussão deve cuidar para que o grupo 

desenvolva a comunicação sem ingerências indevidas da parte dele, como 

intervenções afirmativas ou negativas, emissão de opiniões particulares, conclusões 

ou outras formas de interação direta (GATTI, 2012, p.8). 

 

Não foi fácil assumir o papel de observador e mediador num trabalho tão dinâmico 

como esse. Foi preciso agir com muita ponderação, disciplina e vigilância para não fazer 

afirmações, não emitir juízo de valor e, principalmente, operar com cautela para que todo o 

grupo acompanhasse a discussão. Apesar de tudo, foi uma experiência muito rica: em 

detalhes, em informações, na empolgação ao falar sobre o objeto de estudo e expectativas 

futuras.  

Após a conclusão da referida técnica, este trabalho se propôs a fazer a análise dos 

resultados coletados, bem como as conclusões dos questionários aplicados e análise 

documental. Para análise dos dados deste trabalho, estes tiveram como referência a 

metodologia dialética visto que “a dialética é o pensamento crítico que se propõe a 

compreender a “coisa em si” e sistematicamente se pergunta como é possível chegar à 

compreensão da realidade” (KOSIK, 2002, p. 20). E, ainda, conforme descreve Lakatos 

(1991, p. 101), 

 

para a dialética, as coisas não são analisadas na qualidade de objetos fixos, mas em 

movimento: nenhuma coisa está “acabada”, encontra-se sempre em vias de 

transformar, desenvolver; o fim de um processo é sempre o começo de outro. 

 

Desse modo, conforme sugere Minayo (2000), uma pesquisa dialética, ao ter por 

objetivo a crítica, esta somente é possível com aprofundamento do conhecimento da realidade 

e com sustentação teórica. O que nos leva a dar importância constante a conexão entre teoria e 

prática, proporcionando uma melhor compreensão e articulação entre as partes e o todo que 

envolve o objeto. 

 

1.2 O Campo de Pesquisa 
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Este trabalho teve como local de investigação, duas instituições públicas de ensino, 

localizadas no município de Ibirataia-BA. Analisar os locais, a particularidade onde se 

desenvolve uma política pública educacional, especificamente a política de EJA, constitui-se 

num grande desafio, por tentar dar respostas a uma educação que há anos carrega marcas de 

exclusão social. Esse acirramento existente na sociedade capitalista entre capital e trabalho, 

tem provocado resistências e busca por possibilidades de superar essa condição de submissão 

em que a classe trabalhadora foi empurrada pela burguesia. 

A escolha das unidades escolares, partiu de características bem comuns: ambas 

atendem exclusivamente aos anos finais do Ensino Fundamental de 9 anos e a modalidade 

EJA, sendo esta última, objeto de estudo deste trabalho, funcionam nos turnos diurno e 

noturno, recebem discentes tanto da cidade quanto do campo e foram classificadas em 2015 

como escolas de grande porte, por apresentarem um número de matrícula superior a 600 

alunos.  

As unidades escolares, campos dessa pesquisa, neste trabalho serão chamadas de 

Escola Amarela e Escola Azul. Assim, a Escola Amarela possui oito (08) salas de aulas 

amplas, auditório, secretaria, sala para professores, laboratório de informática, sala de leitura, 

cozinha, banheiros, sala de coordenação e quadra poliesportiva. Esta instituição foi 

municipalizada desde o ano de 2004 e diferente dos anos anteriores, passou a oferecer apenas 

os anos finais do Ensino Fundamental, nos turnos diurno e noturno, e os níveis de ensino 

descrito anteriormente.  

O quadro de professores desta unidade escolar é composto por 34 profissionais, sendo 

destes, três (03) contratados por tempo determinado e os demais pertencentes ao quadro 

efetivo da rede. Faz parte da equipe:  01 diretor, 03 vice-diretores, 02 coordenadores 

pedagógicos, 03 articuladores1 de área, 04 secretários escolares, 04 operadores de 

computação, 02 assistentes administrativos, 02 disciplinadores, 01 porteiros, 01 auxiliar 

bibliotecário, 02 vigilantes, 07 profissionais de serviços gerais. 

A instituição apresentou uma matrícula inicial em 2015, de 735 alunos, destes, 67 

foram matriculados na etapa IV (6º e 7º anos) e 83 na etapa V (8º e 9º anos) da modalidade 

EJA, sendo oferecida uma turma da etapa IV no turno vespertino, e três turmas no noturno, 1 

da etapa IV (60 e 70 anos) e 02 turmas da etapa V (80 e 90 anos). 

                                                           
1 É chamado de articulador de área nas instituições investigadas, aquele professor que tem uma carga horária 

destinada a orientação pedagógica de algumas disciplinas. Ele trabalha em parceria com o coordenador 

pedagógico (grifo nosso). 
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A Escola Azul atende aos anos finais do Ensino Fundamental (60 ao 90 ano) e a 

modalidade EJA, segmento II, etapas IV (60 e 70) e V (80 e 90).  A EJA é oferecida nos turnos 

vespertino e noturno, sendo que, no último turno contempla exclusivamente a esta modalidade 

de ensino: quatro (04) turmas no turno vespertino, duas etapas IV e duas etapas V. O noturno 

também segue a mesma organização do turno vespertino. 

O quadro de professores desta instituição é composto de 36 docentes. Sendo 29 

contratados por tempo indeterminado, através de concurso público e 07 contratados 

temporariamente. Faz parte da equipe:  01 diretor, 03 vice-diretores, 01 coordenador 

pedagógico e 02 articuladores de área. Possui 10 salas de aulas, sala de leitura e 01 laboratório 

de informática. É considerada de grande porte, teve como matrícula inicial no ano de 2015, 

novecentos e sessenta alunos (960). Destes, 240 educandos compõem a modalidade EJA, 

distribuídos nas duas etapas de ensino. 

 

1.3 Os Sujeitos da Pesquisa: professores 

  

As duas instituições participantes da pesquisa somaram em 2015 um total de 70 

professores. Destes, 43 compõem o quadro de docentes da Educação de Jovens e Adultos, 

assim distribuídos: 17 lotados na Escola Amarela e 26 na Escola Azul. Responderam ao 

questionário de pesquisa deste trabalho, 30 professores, 15 de cada unidade escolar, destes, 07 

participaram da técnica de grupo focal, sendo 04 de uma instituição e 03 de outra. 

Quanto a carga horária destes profissionais, o gráfico abaixo mostra o resultado de um 

questionário que foi aplicado pela pesquisadora, com os 30 professores que lecionam a 

modalidade, nas duas instituições pesquisadas, obtendo se os seguintes resultados: 

 

GRÁFICO Nº 1 – Carga Horária dos Professores da EJA (2015), em Ibirataia-BA 
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Fonte: Dados coletados pela autora durante a pesquisa, 2015. 

 

Conforme destacado, o gráfico acima descreve a distribuição da carga horária dos 

professores que lecionam a EJA. Foi revelado que muitos desses profissionais que trabalham 

de 40 a 60 horas semanais, têm sua carga horária distribuída em dois turnos de trabalho e até 

em três, já que alguns destes profissionais tem vínculo com a rede municipal e estadual; e 

outros, da rede pública e privada. Há aqueles docentes que lecionam o ensino Fundamental de 

9 anos e o ensino na modalidade EJA, esta última apenas como complemento de carga 

horária.  

Quanto à formação dos professores, a atualidade propõe-nos grandes desafios, pois 

percebemos a necessidade de movimentarmos a práxis educativa em novas direções, 

revolucionando e inovando nossos métodos e propostas. Consideramos dessa forma que a 

formação docente é de fundamental importância, principalmente porque pode contribuir para 

elevação dos padrões de qualidade do ensino. De acordo com Tardif (2005): 

 

A formação de professores (inicial e contínua) necessita ser desenvolvida de forma 

sólida, consistente, referenciada em estudos e experiências profissionais capazes de 

construir diferentes saberes de forma articulada à realidade profissional dos atores 

sociais. 

 

Uma formação continuada tem a ver com a constituição do profissional e da pessoa e 

não com o armazenamento de experiências e ideias de outras pessoas. Essa constituição 

profissional precisa ser realizada com vivências que tenham relação com o cotidiano. Tão 
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importante quanto a formação continuada do professor, é a organização da sua carga horária 

de acordo com a disciplina que leciona.  

 

A formação de professores para a atuação em campos específicos do conhecimento 

far-se-á em cursos de licenciatura, podendo os habilitados atuar, no ensino da sua 

especialidade, em qualquer etapa da educação básica (Parágrafo 4º do artigo 3º, do 

Decreto nº 3.276/1999). 

 

Essa adequação da área de atuação do professor em consonância com a sua 

formação, ainda não foi possível de ser organizada no município pesquisado, como podemos 

perceber, através do gráfico abaixo.  

 

GRÁFICO Nº 2 – Formação dos Professores da EJA (2015), em Ibirataia-BA  

 

Fonte: Dados coletados pela autora durante a pesquisa, 2015. 

 

Essa diversidade na EJA, em muitos lugares ainda é comum. Em Ibirataia, 

encontramos vários professores formados em áreas diferentes daquelas que ministram. 

Algumas justificativas contribuem para determinada realidade: falta professores que tenham 

competência para atuarem em determinadas disciplinas, professores que já lecionam naquele 

determinado local e disciplina há muito tempo e sentem-se os “donos da cadeira”, no sentido 

figurado, dificuldades para completar a carga horária, apadrinhamento político ou incorreta 

lotação dos mesmos de acordo com a formação acadêmica. Quando falamos em formação, é 

importante ressaltarmos o que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) nº 9.394/96, com relação aos profissionais de educação: 
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Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, e curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas primeiras séries do ensino fundamental, a 

oferecida em nível médio, na modalidade normal (BRASIL, 1996). 

 

Entendemos, dessa forma, que os profissionais da EJA devem ter formação 

específica na área, pois acreditamos que para promover a aprendizagem de conteúdos tem que 

ter domínio. Ninguém vai promover a constituição de significados daquilo que não se 

compreende, nem autonomia para construir. 

Nesse contexto, outro processo importante na questão da formação, refere-se a 

formação continuada dos professores. Essa discussão não é tão recente no Brasil, pois, nos 

últimos anos são vários os autores que apresentam discussões sobre o assunto e ressaltam sua 

relevância para os profissionais do ensino, como Candau (1997), Nascimento (2000), Pimenta 

(2002), entre outros. Esse tipo de formação tem sido entendido como um processo permanente 

de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade profissional, realizado após a 

formação inicial, com o objetivo de assegurar um ensino de melhor qualidade aos educandos.  

Corroborando com essa discussão, Gatti (2008, p. 62) contextualiza: 

 

Na última década, a preocupação com a formação de professores entrou na pauta 

mundial pela conjunção de dois movimentos: de um lado, pelas pressões do mundo 

do trabalho, que se vem estruturando em novas condições, num modelo 

informatizado e com o valor adquirido pelo conhecimento, de outro, com a 

constatação, pelos sistemas de governo, da extensão assumida pelos precários 

desempenhos escolares de grandes parcelas da população. Uma contradição e um 

impasse. Políticas públicas e ações políticas movimentam-se, então, na direção de 

reformas curriculares e de mudanças na formação dos docentes, dos formadores das 

novas gerações.  

 

Sendo assim, a formação continuada passa a ser um dos pré-requisitos básicos para a 

transformação do professor, e deste para seu aluno e a sociedade, pois, é através do estudo, da 

pesquisa, da reflexão, do constante contato com novas concepções, proporcionados por 

programas e ações de formação continuada, que é possível a mudança.  

Porém, não podemos esquecer que no âmbito educacional há uma rapidez e 

multiplicidade de informações que se aglomeram e muitas vezes dificultam a ação reflexiva 

do professor, pois essas informações, mudanças e transformações extrapolam o ambiente 

escolar. Sendo assim, ao analisarmos tudo o que a história nos mostra, é preciso entendermos 

como sendo produto da atividade prática dos homens. Eles desenvolvem as forças produtivas 

e criam contradições que exigem ser resolvidas. Eles também criam as relações de produção e 

as destroem como ações concretas. 
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Por isso, defendemos uma concepção de formação continuada para os professores 

sob o viés de uma práxis reflexiva, pois esta supõe a reflexão sobre a prática e tem caráter 

transformador. Segundo Freire (1997), o momento histórico fundamental na formação do 

educador é o da “reflexão crítica sobre a prática”. Ou seja, deve-se considerar que a reflexão é 

essencial para o desenvolvimento e “humanização” do educador. 

A práxis também é compreendida por Konder (1992, p.115) como:  

 

A atividade concreta pela qual os sujeitos humanos se afirmam no mundo, 

modificando a realidade objetiva e, para poderem alterá-la, transformando-se a si 

mesmos “a ação que, para se aprofundar de maneira mais consequente, precisa de 

reflexão, autoquestionamento, da teoria; e é a teoria que remete à ação, que enfrenta 

o desafio de verificar seus acertos e desacertos cotejando-os com a prática. 

 

Na medida em que a atividade teórica em si não modifica realmente o mundo, 

mesmo que mudem nossas ideias a respeito dele, não nos parece legítimo falar de práxis 

teórica. Sendo assim, “a atividade teórica em seu conjunto, como ideologia e como ciência, 

considerada também ao longo de seu desenvolvimento histórico, só existe por e em relação 

com a prática” (VÁZQUEZ, 1990, p. 202). 

Constatamos através de dados colhidos no desenvolvimento desta pesquisa de 

mestrado (2015) que, em Ibirataia, município pesquisado, 76,66% dos docentes não 

participaram de cursos de formação continuada na área de atuação nos últimos dois anos. Esse 

resultado corresponde a um total de 23 professores, dos 30 investigados. Os outros, 16,67% 

consideraram os horários de AC como espaço de formação continuada e apenas 6,67% destes 

profissionais, ou seja, 2 professores, afirmaram terem participado de cursos online.   

As respostas dadas pelos professores, permitiram-nos refletir por que é tão difícil 

consolidar o processo de formação continuada nas escolas, já que há tantos estudos no país 

em defesa desse processo. Não é só o aluno que aprende nos espaços escolares, os professores 

também aprendem a profissão e, enquanto estes permanecerem solitários, dificilmente 

poderão garantir a inovação como um todo. Inovar no sentido de tratar de fazer com que todo 

o coletivo de professores avance rumo a uma melhor compreensão dos processos de ensino e 

aprendizagem. 

E o que temos analisado é que, há uma enorme dificuldade das escolas e do próprio 

município em organizar de forma bem estruturada uma formação que dê conta de qualificar 

uma equipe para pensar os problemas que a escola enfrenta, buscar soluções, concretizar 

hipóteses de trabalho e avaliar suas ações, porque longe disso, não haverá soluções mágicas. 
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Ao invés de construírem as suas propostas de formação continuada de acordo as suas 

reais necessidades, é comum a espera por programas do governo, como se fossem “fórmulas 

mágicas” para dar conta de resolver os seus problemas específicos, ou para que os professores 

se enquadrem num modelo de metodologia, talvez por ser mais fácil aproveitar os “pacotes 

prontos”. 

Os professores afirmam que é importante participar de cursos nos quais possam 

trocar experiências, questionar, compartilhar informações.  

 

A formação dos professores e das professoras devia insistir na constituição deste 

saber necessário e que me faz certo desta coisa óbvia, que é a importância inegável 

que tem sobre nós o contorno ecológico, social e econômico em que vivemos. E ao 

saber teórico desta influência teríamos que juntar o saber teórico-prático da realidade 

concreta em que os professores trabalham (FREIRE, 1996, p. 137). 

 

A formação continuada é tão importante, a ponto de muitos especialistas afirmarem 

que ela é imprescindível, no sentido de corrigir possíveis deficiências de uma má formação 

inicial, sendo por conta disso, um dos temas mais discutidos em congressos e outros espaços 

onde se trata de questões educacionais.  

O ofício que carregamos tem uma construção social, cultural e política que está 

amassada com materiais, com interesses que extrapolam a escola. São esses os traços que 

configuram esse coletivo, essa função de mestre de escola (ARROYO, 2000, p.35).  

 Por isso é que, segundo Freire (1996): 

 

Na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão 

crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 

pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão 

crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. 

 

Enfim, contextualizando a problemática da formação inicial e continuada dos 

docentes e o campo de EJA, é importante que a escola, os professores, os formadores de 

políticas públicas e os demais envolvidos reflitam sobre a formação docente, criem ações que 

favoreçam o desenvolvimento efetivo desse processo, conceda embasamento teórico e prático 

que facilite o diálogo, as descobertas e trocas de experiências. Que respeitem a história de 

vida dos seus educandos, sua cultura, desenvolvimento da autonomia e que verdadeiramente 

os prepare para a vida, o mercado de trabalho e participação ativa na sociedade. 

Tratar de formação do professor é refletir sobre vários aspectos: docentes que já 

estão no final da carreira, alguns concluíram sua formação inicial há anos atrás, outros 
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recentemente. E, há aqueles que estão lecionando na modalidade EJA há pouco tempo, 

conforme revela o gráfico abaixo.  

 

GRÁFICO Nº 3 – Tempo de Serviço dos Professores da EJA, em Educação 

 

Fonte: Dados coletados pela autora durante a pesquisa, 2015. 

 

Apesar de a pesquisa mostrar que a maioria dos profissionais que lecionam a EJA já 

possui um tempo de serviço considerável em educação, na referida modalidade de ensino, eles 

possuem pouco tempo, conforme resultados da pesquisa abaixo: 

 

GRÁFICO Nº 4 – Tempo de Atuação dos Professores na Modalidade EJA 

 

Fonte: Dados coletados pela autora durante a pesquisa, 2015. 

 

Diante de tais evidências fica o questionamento: por que será que a EJA que foi 

implantada no município de Ibirataia desde 2009, apresenta quase a metade de professores 

que lecionam a modalidade de 1 a 2 anos? Esse questionamento confirma as afirmações 
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constatadas posteriormente, na técnica de grupo focal, realizada com os professores, nas quais 

estes revelam que existe rotatividade de docentes no ensino de jovens e adultos, 

possivelmente, pelas dificuldades encontradas por estes profissionais no desenvolvimento 

desta política educacional. 

 

1.4 Perfil dos Sujeitos – Grupo Focal 

 

O quadro abaixo apresenta o perfil dos professores que participaram da técnica de 

Grupo Focal, escolhidos de acordo a critérios já descritos neste trabalho.  

 

QUADRO 1 

 
 

PROFESSOR 1 

Pedagogo, especialista em psicopedagogia, já teve experiências em vários níveis 

de ensino, tem 22 anos em educação, 6 anos de experiência com EJA e leciona 

Matemática. 

 

 

PROFESSOR 2 

Formado em Ciências Sociais, ensina Matemática, tem 16 anos de docência. Já 

teve várias experiências com o Ensino de Jovens e Adultos e leciona a EJA há 4 

anos.  

 

PROFESSOR 3 

Pedagogo, professor de Geografia, trabalha 40 horas no Ensino Fundamental de 

9 anos e na modalidade EJA. Tem 15 anos com experiência no ensino de jovens 

e adultos, tem preferência pelas turmas de EJA do noturno.  

 

PROFESSOR 4 

O professor 4 é formado em Matemática, leciona a disciplina de sua formação, 

tem 13 anos de docência e 8 com experiência em EJA. Gosta de trabalhar mais 

com um público mais adulto, em especial o turno noturno, por acreditar que 

esse público leva mais a sério a modalidade EJA. 

 

PROFESSOR 5 

O professor 5 é pedagogo, leciona Matemática, tem 21 anos em educação, já 

lecionou no primário, na aceleração e destaca que gosta muito de ensinar na 

modalidade EJA. 

 

PROFESSOR 6 

Formado em Letras, pós graduado em Literatura e Língua Portuguesa, tem 34 

anos em educação. Já passou por várias experiências nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental, em funções administrativas e vai completar 4 anos que 

leciona na EJA.  

PROFESSOR 7 Pedagogo, leciona Geografia, trabalha em educação há 10 anos e 6 com 

experiência em EJA.  

Fonte: Pesquisa da autora, 2015. 

 

1.5 Perfil dos Sujeitos – Alunos 

 

Foram doze (12) sujeitos participantes da pesquisa que estudam nas instituições 

investigadas, nos turnos vespertino (5) e noturno (7). Destes, 6 (seis) são do sexo feminino e 6 

(seis) do sexo masculino. Quatro (4) são casados e têm filhos, apresentam faixa etária de 13 a 

59 anos, sendo quatro (4) da etapa IV (6º e 7º anos) e oito (8) alunos da etapa V (8º e 9º anos). 

Do total de alunos pesquisados, sete (7) já tiveram sua trajetória escolar interrompida 

por conta do trabalho, da constituição de família de forma precoce, por morar no campo e 



35 
 

 
 

faltar escola na proximidade de sua residência. Cinco (5) destes sujeitos trabalham como 

pedreiro, ajudante de pedreiro, motorista e lavador de carro. Os outros sete (7) estão 

desempregados, mas se ocupam de atividades domésticas e serviços temporários. 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), publicados em 

maio de 2009, reafirmam o constatado na pesquisa de campo, acerca da dificuldade que o 

educando da EJA tem para permanecer na escola. Os dados demonstram que, entre os 

estudantes que efetuaram matrículas em 2007 ou em anos anteriores, apenas 4,3% dos jovens 

e adultos conseguiram concluir o primeiro segmento do Ensino Fundamental (1ª a 4ª série) e 

15,1% o segundo segmento (de 5ª a 8ª série) sem interrupção. Segundo a mesma pesquisa, os 

principais motivos para a não conclusão foram: 

 

O horário das aulas não era compatível com o horário de trabalho ou de procurar 

trabalho (27,9%); o horário das aulas não era compatível com o horário dos afazeres 

domésticos (13,6%); tinha dificuldade de acompanhar o curso (13,6%); não havia 

curso próximo à residência (5,5%); não havia curso próximo ao local de trabalho 

(1,1%); não teve Interesse em fazer o curso (15,6%); não conseguiu vaga (0,7%); e 

outro motivo (22,0%) (PNAD, 2009). 

 

Nessa configuração, está posto que as interrupções das trajetórias escolares dos 

educandos da EJA encontram-se vinculadas, em grande medida, às suas precárias condições 

de sobrevivência: “pobres, oprimidos/as, excluídos, negros, da periferia e dos campos” 

(ARROYO, 2007). 

Na pesquisa de campo, quando perguntados sobre o porquê de estarem estudando na 

EJA, nove (9) sujeitos responderam que é simplesmente porque estão atrasados nos estudos, 2 

disseram que não sabem, pois tem apenas 13 anos e, apenas um (1) relatou que é porque se 

identifica com a modalidade de ensino. Dez (10) alunos responderam que a diferença que eles 

veem entre a modalidade EJA e o Ensino Fundamental de 9 anos é apenas a vantagem de 

concluir os estudos mais rápido. 

Os participantes da pesquisa apresentaram perfis bem heterogêneos. Na condição de 

gênero, estes estão no patamar de igualdade nos números: 06 discentes do sexo masculino e 

06 femininos. De modo geral, percebemos um equilíbrio nesse quesito, destacando como 

positivo a presença feminina que outrora, por trabalhar e ocupar-se de serviços domésticos e 

outras atividades, eram impedidas de estudar, principalmente à noite.  

A promoção das especificidades e singularidades da presença feminina na EJA foi 

ponto de pauta quando da realização da V Conferência Internacional sobre a Educação de 

Jovens e Adultos (V CONFINTEA), realizada em julho de 1997, na cidade de Hamburgo, 
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quando na ocasião estabeleceu o compromisso de “promover a capacitação e a autonomia da 

mulher e a igualdade dos gêneros pela Educação de Adultos”. 

Em Ibirataia, percebemos que há uma diversidade de gerações na EJA: o 

adolescente, o jovem, o adulto e o idoso, homens e mulheres, trabalhadores e desempregados, 

pais de famílias, negros e brancos, residentes no centro da cidade, em bairros periféricos e do 

campo. Pessoas que almejam chegar a universidade, outros que querem apenas concluir os 

estudos e ingressarem no mercado de trabalho, todos ocupando os mesmos espaços. 

Essa heterogeneidade tem contribuído para dar uma maior complexidade a 

modalidade EJA. Como consequência disso, temos relatos de professores que serão 

apresentados posteriormente, que não estão sabendo como lidar com esse universo que tem 

apresentado tantas demandas. Eles afirmam haver uma desconfiguração ao que propõe a 

legislação para esta modalidade de ensino. Inicialmente, é necessário conhecermos alguns 

movimentos importantes ocorridos no século XX pois, são eles que apresentam o contexto 

histórico em que tudo aconteceu, contribuindo para o surgimento desta política educacional.  
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CAPÍTULO 2 

OS MOVIMENTOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL, NO 

SÉCULO XX 
 

Ao pensar sobre a Educação de Jovens e Adultos no Brasil é comum muitas pessoas 

acreditarem que o ato de ensinar aos jovens e adultos é uma prática recente, que tem como 

referência manifestações advindas através de movimentos sociais. Pensar dessa forma, 

desconsidera muitas iniciativas que vem acontecendo no país, desde a época da colonização, 

através dos jesuítas, com a finalidade de propagar o cristianismo e ensinar normas de 

comportamento aos índios e, mais tarde também aos escravos trazidos da África. Nesse 

período, o poder e o saber eram tidos como privilégio de grupos economicamente 

hegemônicos. 

Com a vinda da família real para o Brasil, surgiu a necessidade da formação de 

trabalhadores para atender à aristocracia portuguesa e, com isso, implantou-se o processo de 

escolarização de adultos com o objetivo de servirem como serviçais da corte e para cumprir as 

tarefas exigidas pelo Estado. A literatura indica que as práticas iniciais de escolarização 

ocorriam, geralmente, nos próprios engenhos e fazendas, por intermédio de alguém que 

soubesse um pouco mais sobre as letras e palavras, como por exemplo, o padre capelão ou um 

mestre-escola contratado para esse fim.  

Aos trabalhadores escravos, era negociado o direito de frequentarem a escola; e às 

mulheres, cabiam as atividades domésticas. O ensino ofertado era voltado para trabalhos 

manuais, atividades agrícolas e, com pouca ênfase, para a leitura e a escrita. Nesse contexto, 

compreende-se que a Educação de Jovens e Adultos no Brasil requer a compreensão do 

contexto sócio histórico educacional do país, que, conforme citado anteriormente, iniciou-se 

no período colonial, com a exclusão de muitos brasileiros do mundo letrado.  

Pretendemos abordar neste capítulo, questões históricas acerca do ensino de jovens e 

adultos, considerando alguns movimentos importantes, tendo como referência o século XX.  

Porém, ao pensar sobre a EJA, a relevância das reflexões sobre os sujeitos que compõem esse 

público e os motivos que os levaram a interromperem a sua trajetória de estudos na idade 

considerada apropriada, requer não apenas o conhecimento do processo histórico educacional, 

mas também, questões que transcendem a este processo. 

É muito importante entender que a educação não é algo que acontece num vazio 

social abstrato. Pelo contrário, o contexto social, cultural, econômico e político no qual se 
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desenvolve a história da sociedade é importante. As variáveis que afetam os resultados dos 

indivíduos na escola são determinadas por diversos condicionantes sociais e culturais. 

Sendo assim, não se pode perder de vista que o histórico da EJA no Brasil perpassa a 

trajetória do próprio desenvolvimento da educação e vem institucionalizando-se desde a 

catequização dos indígenas, a alfabetização e a transmissão da língua portuguesa servindo 

como elemento de aculturação2 dos nativos (PAIVA, 1973). A EJA representa histórico de 

tensões entre diferentes projetos de sociedade e diferentes ideias sobre as finalidades da 

educação. 

A partir dos anos de 1920, segundo Haddad e Di Pierro (2004), há uma grande 

movimentação popular pela ampliação do número de escolas e melhoria da qualidade do 

ensino, ao mesmo tempo em que se lutava pela implementação de políticas públicas para 

educação de jovens e adultos. Nesse período, há uma exigência pelos pioneiros e renovadores 

da educação nova, que o Estado se responsabilizasse pela educação e pelos serviços inerentes 

a ela. Essa condição foi preponderante para a efetivação de uma educação melhor e para 

todos, que só veio se efetivar depois de aproximadamente sessenta anos. 

Apesar de toda essa movimentação em que houve grandes repercussões, é 

considerada pela literatura a década de 1930 como um marco de mudança da situação da 

Educação de Jovens e Adultos no país. Foi a partir desse período que essa modalidade de 

ensino começou a delimitar seu espaço na história da Educação no Brasil. A ruptura com o 

Estado oligárquico refletiu no âmbito econômico, político e social de nosso país. Uma dessas 

mudanças refere-se ao crescimento da burguesia industrial. 

Tais consequências resultaram em exigências no campo educacional, como a 

necessidade de aumento do público eleitor, exclusividade de uma pequena parte da população, 

e de incremento de mão de obra especializada para o mercado industrial em constante 

crescimento. Essas mudanças foram reflexos da constituição de 1934, que apresentava uma 

nova concepção no campo educacional, promovendo um Plano Nacional de Educação, 

ressaltando que era dever do Estado promover a educação. 

Segundo Haddad e Di Pierro (2004, p. 100): 

 

Nos aspectos educacionais, a Nova Constituição propôs um Plano Nacional de 

Educação, fixado, coordenado e finalizado pelo governo federal, determinando de 

maneira clara as esferas de competência da União, dos Estados e municípios em 

                                                           
2A absorção de uma cultura pela outra, onde essa nova cultura terá aspectos da cultura inicial e da cultura 

absorvida. “Através das crianças os jesuítas buscavam atingir seus pais; além disso, era tentada a catequese 

direta dos indígenas adultos e nesses casos a alfabetização e transmissão do idioma português servia como 

instrumento de cristianização e aculturação dos nativos” (PAIVA, 1973, p. 165). 
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matéria educacional: vinculou constitucionalmente uma receita para a manutenção e 

desenvolvimento do ensino; reafirmou o direito de todos e o dever do Estado para 

com a educação; estabeleceu uma série de medidas que vieram confirmar este 

movimento de entregar e cobrar do setor público a responsabilidade para a 

manutenção e pelo desenvolvimento da educação. 

 

Podemos considerar que tal constituição endossou o papel do Estado com a 

Educação, na medida em que passou a oferecer o ensino de frequência obrigatória e gratuito 

para o público adulto que apresentava trajetórias de vidas interrompidas nos estudos. Outra 

conquista foi a criação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), em 1938, que 

instituiu o Fundo Nacional do Ensino Primário que custearia um programa de ampliação do 

ensino primário, bem como o ensino supletivo para os adultos. Segundo Haddad e Di Pierro 

(2000), em 1945 houve uma ampliação do fundo, em que passou a destinar 25% dos recursos 

ao ensino supletivo de adolescentes e adultos analfabetos. 

Criado pela Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, o INEP reestruturou o Ministério 

da Educação (MEC) e da Saúde Pública e recebeu inicialmente a denominação de Instituto 

Nacional de Pedagogia. O novo órgão teria como missão “realizar pesquisas sobre os 

problemas do ensino, nos seus diferentes aspectos” (BRASIL,1937). 

Atualmente, denominado de Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) é uma autarquia federal vinculada ao MEC, cuja missão é promover 

estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro com o objetivo de 

subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional a partir 

de parâmetros de qualidade e equidade, bem como produzir informações claras e confiáveis 

aos gestores, pesquisadores, educadores e público em geral. 

Com a credibilidade estabelecida, o INEP realiza levantamentos estatísticos 

avaliativos em todos os níveis e modalidades de ensino para gerar seus dados, um deles, é o 

Exame Nacional Para Certificação de Competências (ENCCEJA). Uma proposta do 

Ministério da Educação de construir uma referência de avaliação nacional para jovens e 

adultos que não puderam concluir os estudos na idade própria. 

Apesar dos tímidos avanços, a Educação de Jovens e Adultos, no final da década de 

1940, foi considerada como algo negativo e que deveria ser extinta de imediato. Esse 

movimento foi reflexo das demandas do mercado de trabalho, que exigiam a qualificação 

profissional da classe trabalhadora. Como consequência de tudo isso, inúmeras campanhas 

começaram a surgir tendo como objetivo a erradicação do analfabetismo. 

Nesse contexto, Fávero (2004, p. 5) destaca que, “o analfabeto era visto como 

incapaz, incompetente para o novo Brasil que anunciava. “Erradicar o analfabetismo” era 

http://portal.inep.gov.br/web/encceja
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quase entendido como erradicar o analfabeto, como erradica uma praga”. E assim, na 

entusiasmada dinâmica política da democratização, após o fim da Ditadura Vargas / Estado 

Novo (1937-1945) e o fim da 2ª Guerra Mundial (1945), a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), alertava para a integração dos povos, a 

paz e a democracia.  Era denunciado ao mundo as profundas desigualdades entre os países e 

avisava para o papel que deveria desempenhar a educação, em especial, a educação de 

adultos, no processo de desenvolvimento das nações categorizadas como atrasadas. 

Tudo isso contribuiu para o incentivo da educação elementar comum pois, foi 

concebida a necessidade de aumentar urgentemente as bases eleitorais, nesse caso, analfabetos 

não tinham direito ao voto. Dessa forma, a educação de adultos ganhou relevância. 

Após esse período, várias atividades como serviços, campanhas e planos voltados 

para a educação de adultos foram surgindo. Em 1947, por exemplo, foi lançado o Serviço de 

Educação de Adultos – SEA, tendo o Ministério da Educação como o regulamentador desta 

ação, cujo objetivo principal era coordenar e orientar os trabalhos dos planos anuais de 

supletivo para adolescentes e adultos. Várias outras atividades também foram desenvolvidas 

por este serviço: material didático, mobilização popular, reuniões com os governos 

municipais, estaduais e a iniciativa particular. 

Todas as iniciativas do SAE desenvolveram-se até o ano de 1950. Após este período 

foi desencadeada a Campanha de Educação de Adultos e Adolescentes (CEAA), primeiro 

movimento regulamentado pelo Fundo Nacional de Ensino Primário (FNEP). O Brasil já 

possuía neste período mais de 56% de adultos não alfabetizados. A UNESCO teve uma 

influência grande nesta campanha, apesar de não ter nascido desta organização pois, como já 

foi destacado anteriormente, já existia no cenário brasileiro, a necessidade de alfabetização de 

adolescentes, de jovens e adultos. Essa exigência foi surgindo de acordo aos movimentos 

históricos da época: processo de industrialização, de urbanização e da formação de leitores, 

articulada ao movimento em defesa da cidadania política desses sujeitos. 

A CEAA atuou no meio rural e urbano, usando duas estratégias: os planos de ação 

extensivos, voltados para a alfabetização de grande parte da população; e os planos de ação 

em profundidade, voltados para capacitação profissional e atuação junto à comunidade. Para 

Haddad e Di Pierro (2000, p.111) “os esforços empreendidos durante as décadas de 1940 e 

1950 fizeram cair os índices de analfabetismo das pessoas acima de cinco anos de idade para 

46,7% no ano de 1960”. 
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Constatamos, através da literatura estudada, que somente no final da década de 1950, 

a Educação de Jovens e Adultos sofreu uma considerável mudança. Estas modificações estão 

relacionadas às ações educacionais ligadas as camadas populares – a chamada Educação 

Libertadora, defendida por Paulo Freire3. 

A educação de adultos nasce no contexto da educação popular, sendo esta educação 

criada com a intenção de ganhar força para enfrentar os problemas de alfabetização que 

estavam relacionados à situação de miséria na qual se encontrava grande parte da população 

brasileira. 

Esse quadro de renovação pedagógica deve ser considerado dentro das condições 

gerais de turbulência do processo político daquele momento histórico. Diversos 

grupos buscavam junto as camadas populares, formas de sustentação política para 

suas propostas. A educação sem dúvida alguma, e de maneira privilegiada, era 

prática social que se melhor oferecia a tais mecanismos, não só por sua face 

pedagógica, mas também, e principalmente, por suas características de prática 

política (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 112). 
 

É importante destacar que todas essas iniciativas contribuíram para o surgimento de 

um novo modelo pedagógico, fugindo um pouco da ênfase do processo de alfabetização para 

o trabalho. Por isso, é importante destacar os movimentos que surgiram nessa época. 

Inicialmente o Movimento de Educação de Base (MEB), em 1961, organizado pela 

Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB) e apoiado pelo governo federal. O referido 

movimento, tinha como objetivo desenvolver um programa de educação de base, por meio de 

escolas radiofônicas instaladas em emissoras católicas, proporcionando um amplo processo de 

alfabetização nas diversas regiões do país, principalmente, no Norte e Nordeste do Brasil. 

Definia-se então o movimento como uma entidade católica com propósitos sociais e 

educacionais visando colaborar na formação do homem para que este se torne 

consciente de sua dignidade de ser humano, feito a imagem de Deus e redimido por 

Cristo, Salvador da humanidade (PAIVA, 2003, p. 310). 

 

Apesar de ser uma iniciativa que apresentava características tecnológicas 

consideradas avançadas para a época, ainda hoje, em pleno século XXI, há um debate em que 

se coloca em xeque a eficácia da interação através do rádio e da mídia sonora. Os programas 

de rádio são escassos, sobretudo pelo acesso e divulgação destes aos educadores, além de 

pregarem uma imparcialidade em determinadas situações, evidencia-se claramente uma 

defesa aos interesses próprios e a ideologia dominante. 

                                                           
3Paulo Freire ficou conhecido na década de 1960 por promover uma educação crítica e emancipatória no 

processo de alfabetização de adultos, no qual visava à conscientização do indivíduo, transformando-o em um 

sujeito reflexivo, capaz de transformar a sua realidade, ser reconhecido e valorizado na sociedade. O educador 

brasileiro era contra o processo de alfabetização tradicional, na qual o indivíduo era alfabetizado exclusivamente 

para se tornar uma mão de obra produtiva e útil ao mercado de trabalho. 
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Ainda que o MEB tenha apresentado índices consideráveis de alunos que foram 

alfabetizados, constatou-se o baixo nível intelectual de muitos monitores. Fávero (1968) 

esclarece que a maioria dos monitores era jovem, com predominância do sexo feminino e que, 

inicialmente, havia um trabalho para complementar a alfabetização dos próprios monitores, 

pois a maioria só tinha a série primária, como era chamado o ensino fundamental na época. 

Nessa perspectiva, percebemos que a atual realidade brasileira, de modo geral, ainda 

apresenta entraves semelhantes aos apresentados no desenvolvimento da política de EJA e de 

muitos programas que são implementados. Como exemplo podemos citar a não 

obrigatoriedade de uma formação específica para a área de atuação, a ausência de uma 

política efetiva que garanta, de fato, que estes alunos se matriculem e permaneçam na escola, 

ausência de formação continuada para os docentes, dentre outros.   

Seguiu-se a dinâmica do surgimento dos programas de educação de jovens e adultos 

sob outros enfoques: o Movimento de Cultura Popular de Recife; a Campanha de Pé no Chão 

Também se Aprende a Ler, organizada pela Secretaria Municipal de Educação de Natal e os 

Centros Populares de Cultura ligados à União Nacional dos Estudantes (UNE).  

Em 1964, foi criado o Programa Nacional de Alfabetização do Ministério da 

Educação  e Cultura, que teve como um dos principais idealizadores, o professor Paulo Freire 

e vários outros segmentos da sociedade: sindicatos, estudantes, igreja e diversos grupos 

estimulados pelo contexto político da época que demandava a vertente,  por um lado, o 

mutirão pela educação popular e, por outro, aos interesses populistas do governo que ansiava 

em aumentar o contingente eleitoral, pois os analfabetos eram proibidos de votar e a 

alfabetização garantia a continuidade do governo que estava no poder. 

Pela primeira vez, o Brasil teria um programa que tinha em sua base o interesse em 

acabar com o analfabetismo, de forma que propiciava aos seus educandos um pensamento 

crítico, capaz de transformar sua realidade (PAIVA, 1983; HADDAD; DI PIERRO, 2000; 

GALVÃO; SOARES, 2010). Interesse esse que nos permite desvendar os nossos olhos e 

percebermos que a conveniência está ligada a permanente luta pela hegemonia, desenvolvida 

no interior da sociedade, para que a classe dominante consiga mantê-la sob seu controle, a fim 

de continuar perpetuando o seu poder. 

Porém, em 1964, com o Golpe Militar, foram deixadas de lado todas as iniciativas 

pedagógicas inovadoras idealizadas por Paulo Freire. Muitas pessoas foram presas, outras 

exiladas ou perseguidas. Esse acontecimento foi desencadeado porque todo esse processo 

contrariava aos interesses da elite brasileira. A classe burguesa sentia-se ameaçada pelas 
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camadas populares, de perder seus privilégios, através do que pregava o programa instituído 

no ano de 1964. 

 

A repressão foi resposta do Estado autoritário à atuação daqueles programas de 

educação de adultos cujas ações de natureza política contrariavam os interesses 

impostos pelo golpe Militar. A ruptura política ocorrida com o movimento de 64 

tentou acabar com as práticas educativas que auxiliavam na explicitação dos 

interesses populares. O Estado exercia sua coerção com fins de garantir a 

“normalização” das relações sociais HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 113). 

 

Apesar da coerção exercida pelo Estado, diversas práticas educativas de 

reconstituição e reafirmação dos interesses populares, inspirados pelos mesmos ideais, 

continuaram sendo desenvolvidas, porém de forma fragmentada, dispersa. O que se sabe é 

que algumas dessas práticas tiveram uma duração rápida, já outras conseguiram subsistir 

durante o período autoritário.  

E, nessa dinâmica de ações repressivas, foi incentivado pelo regime militar, o 

programa de Ação Básica Cristã (ABC) que, contrário aos anteriores, substituiu os 

movimentos de educação e cultura popular e tinha como finalidade, alimentar a motivação 

política dos setores sociais que apoiaram o movimento golpista de 1964. Seu principal 

objetivo era neutralizar as ideias difundidas pelas campanhas anteriores, porém ele foi extinto 

entre os anos de 1970 e 1971. 

O que se sabe é que a escolarização básica de jovens e adultos não poderia ser 

abandonado por parte do aparelho do Estado, uma vez que tinha nele um dos canais mais 

importantes de mediação com a sociedade. Diante das comunidades nacional e internacional, 

seria difícil conciliar a manutenção dos baixos níveis de escolaridade da população com a 

proposta de um grande país, como os militares propunham-se construir. Havia ainda a 

necessidade de dar respostas a um direito de cidadania cada vez mais identificado como 

legítimo, mediante estratégias que atendessem também aos interesses hegemônicos do modelo 

socioeconômico implementado pelo regime militar. 

Como respostas a estes anseios, surgiu a Criação do Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL), em 1967. Programa de caráter tecnicista, criado para alfabetizar 

adultos e prepará-los para atender ao desenvolvimento industrial, o processo de modernização 

e ampliação de serviços técnicos da época. Tinha como função principal acabar com o 

analfabetismo em 10 anos. O programa atendia aos interesses políticos do Governo Militar, 

buscando adaptar em sua metodologia algumas propostas da concepção freireana, entretanto, 

distanciava-se da proposta libertadora e problematizadora que o educador construiu. 
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Segundo Haddad e Di Pierro (2000), o MOBRAL apresentava três características: o 

paralelismo em relação aos demais programas de educação; a organização operacional 

descentralizada e, por fim, a centralização de direção do processo educativo, através da 

Gerência Pedagógica Central. Era uma máquina completa: tinha recursos próprios e os geria; 

planejava, treinava o seu pessoal e avaliava o processo. Os encontros de treinamento de 

supervisores eram realizados em grandes hotéis, demonstrando desperdício de recursos, além 

da produção de material a mais do que o necessário, bem como dirigentes e supervisores 

excedentes em comparação à quantidade de turmas. 

Percebe-se, com o passar do tempo, que o MOBRAL estava muito mais voltado para 

a manutenção da ordem e desenvolvimento da sociedade brasileira do que com o 

desenvolvimento intelectual dos educandos, vistos como uma ameaça à ordem instalada. 

Dessa forma, perdeu seu caráter ligado à alfabetização e se mostrou como um poderoso 

instrumento ideológico, que obedecia aos interesses dos militares. 

Diante de tudo isso, o MOBRAL tornou-se um programa autônomo do Ministério da 

Educação. Não conseguindo alcançar seus objetivos iniciais, passou por várias modificações 

e, mesmo assim, não respondia às reais necessidades da época. Nesse período, foi aprovada a 

segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a de nº. 5.692/1971, pelo governo 

militar, que trata a Educação de Jovens e Adultos, em seu artigo 24, como supletivo.  

O Ensino Supletivo tinha uma metodologia própria e se contrapunha aos ideais dos 

Movimentos de Cultura Popular que, como destacado anteriormente, tinham caráter inovador 

e de transformação social. Haddad e Di Pierro (2000, p. 112) afirmam que: 

 

O Ensino Supletivo foi apresentado a sociedade como um projeto de escola do 

futuro e elemento de um sistema educacional compatível com a modernização 

socioeconômica observada no país na década de 70. Não se tratava de uma escola 

voltada aos interesses de uma determinada classe, como compunham os movimentos 

de cultura popular, mas de uma escola que não se distinguia por sua clientela, pois a 

todos devia atender em uma dinâmica de permanente atualização. 

Os mesmos autores sublinham ainda que, “apesar de ser produzida por um governo 

conservador, essa lei estabeleceu, pela primeira vez, um capítulo específico para a educação 

de jovens e adultos” (2000, p. 112). 

O MOBRAL e o Ensino Supletivo oportunizavam uma educação tecnicista, voltada 

para o contexto da ideologia da segurança e do desenvolvimento do país. Ambos buscavam 

acabar com o analfabetismo com a finalidade de educar toda a sociedade brasileira, pois o 

intuito dos militares era se aproximar das camadas populares para atingirem seus interesses, 

ou seja, mão de obra razoavelmente qualificada e atualização dos conhecimentos voltados 
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para a qualificação do trabalho, através de cursos e exames que buscavam a formação e o 

aperfeiçoamento das pessoas. 

Mais um programa criado e, com ele, a falta de senso crítico das pessoas, que, em 

sua cegueira, os compreendia como algo que representava “boas intenções”, “o bem coletivo”, 

“o ideal de desenvolvimento do país”, através do trabalho. Em 1985, com o fim da Ditadura 

Militar, o MOBRAL, que já vinha sendo combatido por denúncias de corrupção, foi 

substituído pela Fundação Nacional para a Educação de Jovens e Adultos (Fundação Educar).  

Segundo Haddad e Di Pierro (2000), a referida fundação assumiu a responsabilidade 

de articular, em conjunto, o subsistema de ensino supletivo, a política nacional de educação de 

jovens e adultos, cabendo-lhe fomentar o atendimento nas séries iniciais do ensino de 1º grau, 

promover a formação e o aperfeiçoamento dos educadores, produzir material didático, 

supervisionar e avaliar atividades. A extinção dessa Fundação ocorreu em 1990. 

A luta pela democratização do país que envolvia também a democratização das 

relações sociais, das instituições públicas e o alargamento dos direitos civis, impulsionada e 

organizada pelos antigos e novos movimentos sociais que haviam emergido na década de 

1970 e expandido até a década de 1980, trouxe à tona uma série de discussões, 

principalmente, acerca da educação, direcionando demandas educacionais a serem instituídas 

na Carta Magna que estava por vir.  

Em 1988, a pressão popular por educação e escolas melhores e em maior quantidade 

levou a Constituição Federal a estender o direito à educação básica aos jovens e adultos como 

um dever do Estado, afirmando sua obrigatoriedade e gratuidade. A referida Constituição, 

significou um marco legal para a EJA, enquanto modalidade da Educação Básica, ao garantir 

a educação como direito de todos. Desde então, até os dias atuais, foram implantadas políticas 

públicas para definir a organização, a estrutura, o currículo e o funcionamento da EJA. 

Na década de 1990, emergiram iniciativas em favor da Educação de Jovens e 

Adultos, o governo incumbiu também os municípios a se engajarem nesta política, ocorreram 

parcerias entre Organizações Não-governamentais - ONG’s, municípios, universidades, 

grupos informais, populares, Fóruns estaduais e nacionais. Através dos Fóruns, a partir de 

1997, a história da EJA começa a ser registrada no intitulado “Boletim da Ação Educativa”. 

Esses momentos, ou formas de atuação do Estado, ora como financiador de campanhas, ora 

como financiador de ações dos movimentos sociais e da sociedade civil, se alternam e se 

misturam até hoje.  



46 
 

 
 

As realizações dos fóruns foram de grande importância para o pensar a EJA e os 

rumos que esta modalidade de ensino deveria tomar. Nos anos de 1990 foram realizadas as 

conferências internacionais de educação, e o Brasil assumiu compromisso com a Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos, firmada em Jomtien, em 1990, com o propósito de 

reduzir as taxas de analfabetismo.  

Acreditamos ser de fundamental importância a realização das Conferências 

Internacionais de Educação de Adultos que se tornaram mais conhecidas como 

CONFINTEAS (do francês, Conférence Internationale sur I’Education des Adultes), 

promovidas pela UNESCO, nas últimas seis décadas, porque representaram muito em termos 

de luta pelo direito a educação, mobilizados pelo espírito da educação para todos.  

Segundo relatórios da UNESCO (2014, p. 9), 

 

As CONFINTEAS têm se estabelecido como um dos fóruns mais influentes na arena 

internacional da educação de adultos. Nos últimos sessenta anos, foram essas 

Conferências que debateram e indicaram as grandes diretrizes e políticas globais da 

educação de adultos para o período entre uma Conferência e a próxima – e, em 

alguns momentos mais conturbados, evitaram o desaparecimento da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) das pautas políticas em vários países. 

 

Pelo reconhecimento da importância das Conferências para o debate e as mudanças 

significativas na educação de jovens e adultos, apresentamos a seguir, uma trajetória das 

CONFINTEAS, embasados por relatórios da UNESCO, de forma bem objetiva, destacando a 

V Conferência por ser considerada uma alavanca para a política de EJA no contexto 

brasileiro.   

De acordo com relatórios da UNESCO (2014), a primeira Conferência Internacional 

de Educação de Adultos, realizada no Internacional People’s College de Elsinore, de 19 a 25 

de junho de 1949, enfrentou muitas dificuldades, o que explica o motivo pelo qual a primeira 

reunião é vista ainda hoje de uma forma negativa, com certa percepção retrospectiva. 

Por exemplo, apresentou-se a queixa de que a educação de adultos ainda não era 

aceita de forma geral, ela não constituía-se como algo real, separada no contexto educativo 

nacional; que sua importância para mitigar ou reduzir os problemas contemporâneos não 

havia ficado explícita; e que a educação de adultos ainda era definida, em grande medida, de 

acordo com a noção anglo-americana de educação utilitária. Em todos os comentários 

posteriores e contemporâneos, a queixa fundamental, forte e claramente exposta, foi a de que 
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a Conferência Internacional “Continuava sendo em essência uma Conferência Regional da 

Europa Ocidental Sobre Educação de Adultos” (HELY4, 1962, p. 12). 

Passaram-se quase onze anos antes da realização da segunda Conferência 

Internacional da UNESCO de Educação de Adultos, na Universidade McGill, em Montreal, 

de 22 de agosto a 2 de setembro de 1960. A segunda diferiu da primeira quanto à sua 

cobertura geográfica, às pessoas que participaram (entre os delegados alemães estavam H. 

Becker, H. Dolff e H. Landahl), à previsão, à estrita organização e às conferências de apoio 

nos níveis regional e nacional. O futuro parecia mais promissor para a educação de adultos, e 

houve inclusive um aumento da aceitação no que se refere a política educativa governamental, 

o que se viu claramente nas estatísticas. 

A Terceira Conferência Internacional, aconteceu em Tóquio, de 25 de julho a 7 de 

agosto de 1972, e foi diferente das anteriores em diversos aspectos (UNESCO, 1972). Por um 

lado, foi de natureza mais formal: os procedimentos eleitorais e de tomada de decisões e o 

papel governamental da conferência foram observados mais estritamente. 

Compareceram menos ONG na Conferência realizada em Montreal (UNESCO, 

1973), na qual os organismos setoriais de educação de adultos tiveram status de observadores 

e, por isso, não puderam apresentar argumentos que afetassem as decisões. Os vínculos 

pessoais com Montreal, ou mesmo com Elsinore, poderiam ser descritos como mínimos, uma 

vez que o terreno estava sob controle de uma nova geração. Na referida Conferência as 

manifestações de adultos consideradas foram: conceitos mutáveis, legislação, financiamento, 

pessoal (incluindo a profissionalização), instituições, métodos e técnicas, pesquisa em 

Educação de Adultos (EA) e cooperação internacional. 

A quarta Conferência Internacional da UNESCO aconteceu em Paris, de 19 a 29 de 

março de 1985, sob condições desfavoráveis para a expansão intelectual e estratégica da 

educação de adultos que havia sido alcançada anteriormente em Tóquio. Em princípio, a 

Delegação da Conferência reforça ainda mais a impressão de que se continuaria esperando 

que a educação de adultos desempenhasse um papel mais importante na vida cultural e social, 

enfatizando uma vez mais o que se poderia chamar de sua função benéfica e educativa. Mas é 

possível perceber uma série de mudanças nas características e nas questões propostas. Em 

primeiro lugar, deu-se mais valor à função de conservação e manutenção da paz por meio da 

                                                           
4 Hely trabalhou na educação de adultos universitários, primeiro na Nova Zelândia e depois na Austrália, e 

contribuiu com um grande aporte à cooperação internacional na educação de adultos em países da língua inglesa. 

Sua descrição da Primeira Conferência Internacional é atualmente, junto com a de Kidd (1974) que se concentra 

nos temas discutidos, o único informe confiável sobre esse evento. (Apud, UNESCO, 2014) 
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educação e, em segundo lugar, foi destacado o aspecto econômico e de empregabilidade do 

papel da educação de adultos. 

Já a quinta Conferência Internacional da UNESCO, aconteceu em Hamburgo, de 14 

a 18 de julho de 1997. Enquanto Paris foi ritualista e confusa, Hamburgo foi excessivamente 

clara e visionária. O marco, em si mesmo, foi impressionante e aumentou enormemente a 

consciência da UNESCO: 

 

A participação de ONG também fez com que a CONFINTEA V fosse única entre 

outras Conferências da ONU e da UNESCO [...] ONG e governos participam da 

mesma conferência, pela primeira vez na história das reuniões auspiciadas pela 

ONU e pela UNESCO (ICAE, 1997). 

 

Com todo o sucesso da V Conferência, pela relevância significativa do evento, esta 

terminou com dois documentos: a “Declaração de Hamburgo” e a “Agenda para o Futuro” 

(UNESCO, 1997). Sem dúvida não há que temer qualquer comparação com suas precursoras 

em nível intelectual ou aplicação prática, em particular quando se levam em conta os 

materiais informativos que contém uma verdadeira análise do contexto atual. 

O referido acontecimento representou um marco histórico da EJA no Brasil, por isso 

consideramos de grande relevância pelo fato de ter havido uma significativa mobilização a 

nível nacional. Foi o momento em que o país se preparou para responder ao chamado 

internacional para participar da Conferência. O evento teve como tema: “Educação de 

Adultos, a chave para o século XXI”, cuja concepção de educação como processo de 

formação ao longo da vida foi um marco teórico, superando as ideias de suprimento e de 

educação compensatória presentes nas conferências anteriores.   

A metodologia da conferência citada envolveu muitos educadores, profissionais e 

instituições e deveriam dar conta de produzir uma espécie de balanço nacional e “estado da 

arte” do que significava a EJA naquele contexto histórico brasileiro. Para construção deste 

documento, foram realizados, em todo o país, vários encontros estaduais, três regionais e um 

seminário nacional, com a participação de representantes do poder público de educação, 

universidades, Organização Não-governamentais e outros. De acordo com a Declaração de 

Hamburgo,  

A educação de adultos engloba todo processo de aprendizagem, formal ou informal, 

onde pessoas consideradas “adultas” pela sociedade desenvolvem suas habilidades, 

enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e 

profissionais, direcionando-as para a satisfação de suas necessidades e as da sua 

sociedade. A educação de adultos inclui educação formal, a educação não-formal e 

o espectro da aprendizagem informal e incidental disponível numa sociedade 

multicultural, onde os estudos baseados na teoria e na prática devem ser 

reconhecidos (UNESCO, MEC, 2004).  
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O que se pretende destacar é que a realização desta CONFINTEA inovou do ponto 

de vista das participações: delegações oficiais e representantes da sociedade civil organizada 

que privavam do mesmo espaço, quase sem barreiras. A voz de todos se fazia ouvir por igual 

nas discussões que levaram à formulação de uma Agenda para o Futuro da Educação de 

Adultos.  

Após a realização da Conferência, iniciou-se um processo de articulação desses 

segmentos que se deu, no âmbito dos Estados, por meio dos fóruns, e, em âmbito nacional, 

pela realização anual do Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos (ENEJA). 

Entendemos que todos os movimentos realizados pelas conferências foram de fundamental 

importância porque resultaram em avanços significativos no que tange ao compromisso, 

responsabilidade, cumprimentos de prazos e metas e mobilização no âmbito do ensino de 

jovens e adultos. 

Porém, a maior reflexão desta pesquisa acontece no momento em que, ao analisar 

toda essa movimentação que acontece referente a Educação de Jovens e Adultos, em 

Ibirataia, município pesquisado, emancipado desde a década de 1960, só veio implantar a 

EJA em 2009. 

Embora não haja registros, há referências sobre a existência de alguns programas 

que foram desenvolvidos no referido município antes da implantação da política educacional 

de EJA, em 2009, a exemplo do Projeto de Regularização do Fluxo Escolar, com o objetivo 

de acelerar os estudos para aqueles alunos com atraso escolar. Conforme informações 

anteriores, a implantação da EJA foi uma exigência do MEC, após constatação do número 

elevado de jovens e adultos analfabetos no município. Portanto, nos faz acreditar que a 

política foi implantada não porque houve uma preocupação em corrigir a demanda existente, 

mas que esta era uma condição obrigatória para prosseguir com a elaboração do Plano 

Municipal de Educação que estava sendo construído na mesma época.   

Toda essa análise representa um insight que nos faz chegar aos seguintes 

questionamentos: por que as iniciativas no campo da EJA em Ibirataia foram despertadas de 

forma tão tardia? E mais, por que até os dias atuais não se conseguiu efetivar uma proposta 

pedagógica que de fato assegure o que propõe a legislação para esta modalidade de ensino? 

Quais as percepções e importância tem-se dado a EJA? As respostas para estas questões nos 

remetem aos resultados dos estudos e pesquisas no campo de estudo ao longo dos anos, 

depositando em nós, credibilidade ao que a literatura tem revelado.   
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O campo da EJA possui uma trajetória sem registros de investimentos substanciais 

no qual as iniciativas implantadas, sempre em forma de campanhas, projetos ou programas, 

visaram apenas à alfabetização de determinados grupos, dotando os sujeitos de algumas 

competências elementares como assinar o nome ou decifrar alguns códigos e símbolos do 

mundo alfabético, com a intenção de reduzir índices estatísticos:  

 

Talvez a característica marcante do movimento vivido na EJA seja a diversidade de 

tentativas de configurar a sua especificidade. Um campo aberto a qualquer cultivo e 

semeadura será sempre indefinido e exposto a intervenções passageiras. Pode se 

tornar um campo desprofissionalizado. De amadores. De campanhas e de apelos à 

boa vontade e à improvisação. Um olhar precipitado nos dirá que talvez tenha sido 

esta, uma das marcas da história da EJA: indefinição, voluntarismo, campanhas 

emergenciais, soluções conjunturais (ARROYO, 2005, p. 19). 

 

Em um cenário histórico de ausências de políticas públicas, o campo de EJA se 

configurou por meio das ações da sociedade. Atualmente, apesar dos avanços, percebemos 

que muito há para se cumprir nos moldes do que demanda a legislação e as atuais exigências 

no campo em estudo. O município pesquisado, através dos dados empíricos, mostra 

claramente o que tem sido a Educação de Jovens e Adultos ao longo de sua trajetória e os 

grandes desafios que “ainda” se tem pela frente. Nesse contexto, entendemos que o 

surgimento desta política educacional deu-se pelo fato de existir uma demanda considerável 

de pessoas ou grupos que vivenciaram problemas, situações e experiências, característicos da 

sociedade capitalista. Por isso, faz-se necessário a análise e contextualização do público de 

EJA. 
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CAPÍTULO 3  

ANÁLISE E CONTEXTUALIZAÇÃO DO PÚBLICO DE EJA NA SOCIEDADE 

CAPITALISTA 

 

O campo da Educação de Jovens e Adultos têm muitas histórias e denominações: 

educação popular, educação de base, educação de adultos, educação comunitária e outros. 

Denominações estas que, segundo alguns autores, a exemplo de Arroyo (2001), configuram 

intenções iguais, semelhantes e até opostas. 

Corroborando com esta discussão, Brandão (1984, p. 15) explica: 

 

Os nomes são muitos e debaixo deles: educação popular, educação de base, 

educação de adultos, educação fundamental, educação comunitária, educação 

permanente, há coisas e intenções iguais, semelhante e até opostas. Neste 

emaranhado estão escondidas ideias iguais com rótulos diferentes e ideias diferentes 

com rótulos iguais. Há projetos e sobretudo há propósitos, muitas vezes opostos, que 

se cobrem das mesmas falas e, com palavras que pela superfície parecem apontar 

para um mesmo horizonte, procuram envolver as mesmas pessoas, prometendo a 

elas mudanças nas suas vidas, ou em seus mundos. 

 

Alguns termos com objetivos específicos também são discutidos por alguns autores 

como, Gadotti e Romão (2006), quando estes explicam que, os termos educação de adultos, 

educação popular, educação não formal e educação comunitária são usados como sinônimos 

mas, segundo eles, não o são. A educação de adultos, explicam os autores, caracteriza-se pela 

postura da United Nations Education Social and Cultural Organization (UNESCO) 

reportando- se a uma área especializada da educação. Educação não formal é utilizada pelos 

Estados Unidos para fazer referência à educação de adultos dos países de terceiro mundo, 

onde reserva-se o uso do termo educação de adultos. 

No Brasil, o termo educação não formal acompanha o conceito difundido na América 

Latina que se dirige à educação de adultos vinculada a organismos não governamentais, 

geralmente locais onde o Estado se omitiu. Assim, está desenvolvida e organizada em caráter 

de não parceria com os organismos formais.  

A educação popular caracteriza-se pela compreensão contrária à educação de adultos 

impulsionada pelos organismos oficiais, surgindo nos espaços em que a necessidade dos 

grupos aflora e o Estado não tem intenção nem força para atuar. Para Gadotti e Romão 

(2006), “a característica da educação popular brota com o entendimento da conscientização de 

Paulo Freire e um profundo respeito aos saberes populares”. 

O adjetivo “popular” é passível de diferentes compreensões, podendo referir-se ao 

que é produzido pelo povo; ao que é feito para o povo; à pessoa comum, de baixa renda. 
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Segundo o Dicionário Online de Português, pode ser ainda: vulgar, plebeu, simpático ao 

povo, homem do povo. O termo, na modernidade, refere-se historicamente ao povo, sendo 

que “[...] os não-povo sempre foram os com dinheiro e os com poder e cultura” (PALUDO, 

2005, p. 50). 

Aprendemos com Freire (1992), que a Educação Popular está pautada na 

dialogicidade. A partir das contradições da realidade capitalista vivida, por homens e 

mulheres, o conhecimento é construído e reconstruído à medida do desvelamento do vir a ser 

na construção do saber realizado no processo de conscientização e na condução de seres 

históricos e inacabados. Ela se faz popular pelo potencial de organização da classe 

trabalhadora, possui em sua essência a contestação do sistema político e da ordem econômica 

vigente.  

Apesar de apresentar-se com nomenclaturas e intenções diversas, percebemos que 

todos os modelos apresentados nos fazem entender que o público que compõe a EJA é 

formado por indivíduos que buscam igualdade de oportunidades por terem sido ao longo da 

história, privados de seus direitos.  

Ao estudar as articulações mais gerais entre a educação e a sociedade no Brasil, 

Freire (1992, p.110) concluía que a simples alfabetização do adulto seria por si mesma 

insuficiente. Mais do que analfabeto, este adulto – repetia – “era um brasileiro ingênuo, 

dobrado sobre si mesmo, quase demitido da vida, marcado pelas duras condições de 

existência das populações subalternas, esmagado, enquanto ser humano, pelas práticas 

domesticadoras do autoritarismo e do assistencialismo vigentes”. 

De acordo com Marx (2008), a condição essencial para a existência e a dominação da 

classe burguesa é a concentração de riqueza nas mãos de particulares, a formação e a 

multiplicação do capital; a condição de existência do capital é o trabalho assalariado. Qual o 

custo da produção de um trabalho assalariado? Nada mais, nada menos, do que custa à 

sociedade a reprodução da sua força de trabalho. 

O mesmo autor ainda questiona: como pode o trabalho ser fonte de riqueza se o 

operário (homem) fica fora desse processo de produção? E prossegue afirmando que o 

trabalho humano, isto é, a atividade prática material pelo qual o operário transforma a 

natureza e faz surgir um mundo de produção, apresenta-se a Marx como uma atividade 

alienada. 
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Marx (2006) não fala simplesmente da alienação do homem com relação à 

“natureza” como tal, mas sobre a alienação entre homem e a sua própria natureza, a “natureza 

antropológica” (tanto dentro quanto fora do homem). 

 

Esse conceito de “natureza própria do homem” implica necessariamente a 

automediação ontologicamente fundamental entre o homem e a natureza por 

intermédio de sua própria atividade produtiva (e autoprodutora). Em consequência a 

“indústria” (ou atividade produtiva) como tal adquire uma conotação essencialmente 

positiva na concepção marxista, resgatando o homem do dilema teológico da “queda 

do homem” (MARX, 2006, p. 103). 

 

Se um papel essencialmente positivo como esse é atribuído à “indústria” na 

concepção marxista, como então podemos explicar a “alienação” como “auto alienação”, isto 

é, como a “alienação do trabalho”, como a “alienação dos poderes humanos do homem por 

meio de sua própria atividade produtiva”? 

São inúmeras as alienações que brotam da submissão dos homens ao capital. A 

essência de todas elas, segundo Marx (2001, apud LESSA, TONET, 2011, p. 99) está em 

tratar o ser humano como mercadoria5. Desconsiderando por completo as necessidades do ser 

humano, o que impulsiona cotidianamente as prévias-ideações é apenas o objetivo da 

acumulação privada de capital, tanto no plano individual quanto no plano global da sociedade 

capitalista. 

O conceito de “trabalho alienado” para Marx (2006), ou trabalho assalariado, é 

inseparável de sua ideia de que a forma social determinada da atividade produtiva que obtém 

o “crescente valor de mundo das coisas” ao preço da desvalorização do mundo dos homens” 

é passível de ser superada. 

No entanto, a produção capitalista não é apenas produção de mercadorias, ela é 

essencialmente produção de mais-valia. O trabalhador não produz para si, mas para o capital. 

Por isso, não é mais suficiente que ele apenas produza. Ele tem de produzir mais-valia. “Só é 

produtivo o trabalhador que produz mais valia para o capitalista, servindo assim à auto 

expansão do capital” (MARX, 2001, p.578). Na concepção marxista a mais-valia era o 

excedente da produção. Dessa forma, evidencia-se a exploração provocada pelas relações 

capitalistas no mundo do trabalho, um elo de interesses opostos entre burguesia e 

proletariado. 

                                                           
5 A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz 

necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem delas, provenham do estômago ou da fantasia (KARL, 

Marx, O Capital, Volume I, p. 57). 
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Na lógica desse sistema capitalista vigente, nos antagonismos entre burguesia e 

proletariado (dominadores e dominados), entendemos por este último que a história da EJA 

tem existência justificada neste panorama. Pois, de acordo com Ponce (1986), a passagem das 

massas exploradoras da antiguidade para o feudalismo, apenas havia trocado de senhor. Para 

que a burguesia conseguisse realizar o seu prodigioso desenvolvimento não eram suficientes 

o desenvolvimento do comércio e o alargamento do mercado. Era preciso, além disso, que 

exércitos compactos de trabalhadores livres fossem recrutados para oferecer os seus braços a 

burguesia. 

E, dentro dessa lógica de exploração, acrescenta: 

 

Formar indivíduos aptos para a competição do mercado, esse foi o ideal da 

burguesia triunfadora. Ideal lógico, dúvida, para uma sociedade em que a sede de 

lucros lançava os homens uns contra os outros, em um tropel de produtores 

independentes. Produzir e produzir cada vez mais para conquistar novos mercados 

ou esmagar algum rival, essa foi, desde o início, a única preocupação da burguesia 

triunfante. Que nenhum obstáculo dificulte o seu comércio, que nenhuma 

dificuldade paralise a sua indústria. Se, para conquistar algum novo mercado, for 

necessário liquidar populações inteiras, que assim seja feito: se, para não 

interromper o trabalho das máquinas, for necessário engajar mulheres e crianças, que 

assim seja também (PONCE, 1986, p. 136). 

 

Diante de tudo isso, entendemos que, apesar das mudanças exigidas na sociedade ao 

longo dos anos, as literaturas estudadas nos mostram que, a moderna sociedade burguesa, que 

surgiu do declínio da sociedade feudal, não aboliu as contradições de classe.  

 

Ela apenas colocou novas classes, novas condições de opressão e novas formas de 

luta no lugar das antigas. Nossa época – a época da burguesia – caracteriza-se, 

contudo, por ter simplificado os antagonismos de classe. Toda a sociedade se divide, 

cada vez mais, em dois grandes campos inimigos, em duas grandes classes 

diretamente opostas: a burguesia e o proletariado (MARX; ENGELS, 2008, p. 9). 

 

Tudo isso nos faz refletir sobre o porquê da existência da EJA e dos sujeitos que 

estão inseridos nesta dinâmica. Indivíduos que, tendo que trabalhar pesado durante muitas 

horas, não tinham espaço nem chances de frequentarem uma escola.  O trabalho lhes 

consumia e estudar nestas condições, não era para esse público que tinha o trabalho como 

condição de sobrevivência. Colocação esta que tem em Marx (2008) a seguinte afirmação: 

 

Com o desenvolvimento da burguesia, isto é, do capital, desenvolve-se também o 

proletariado, a classe dos trabalhadores modernos, que só sobrevivem se encontra 

trabalho, e só encontram se este incrementa o capital. Esses trabalhadores, que são 

forçados a se vender diariamente, constituem uma mercadoria como outra qualquer, 

por isso exposta a todas as vicissitudes da concorrência, a todas as turbulências do 

mercado (MARX, 2008, p. 19).  
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Diante do que suscita a pesquisa podemos compreender que, sempre que há o 

surgimento de qualquer política educacional, podemos associá-la a algum acontecimento de 

natureza política. Por isso, concordamos com Brandão (1984, p. 23), quando explicita que do 

ponto de vista de empresários e de políticos do capital, os interesses na educação do povo 

sempre foram definidos: a) pela necessidade de reprodução das ideias, dos símbolos e dos 

hábitos sociais que preservem uma ordem social de dominância estabelecida se possível, sem 

ser contestada; b) pela necessidade de reprodução de força de trabalho popular “civilizada” 

para a cidade (alfabetizada, instruída em hábitos burgueses de cidadania) e “capacitada” para 

a fábrica. 

Sendo assim, os trabalhadores recebem aquilo que para eles está previamente 

definido e organizado nos moldes de uma sociedade capitalista, sendo-lhes destinados uma 

educação fragmentada, superficial e necessária para formar mão de obra barata e disponível. E 

é dentro dessa lógica que surge a classe do proletariado. Para compreendermos melhor esse 

termo, temos em Engels (2001), o seguinte conceito para o proletariado: 

 

É a classe social que obtém os meios de subsistência exclusivamente da venda do 

seu trabalho, sem se beneficiar de qualquer lucro extraído de qualquer capital. É a 

classe, cuja felicidade e dor, vida e morte, e cuja completa existência dependem da 

procura de trabalho, ou seja, dos períodos de crise e de prosperidade dos negócios, 

das flutuações de uma concorrência desenfreada.   
 

Por todas as discussões desencadeadas, compreendemos a complexidade da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e constatamos cada vez mais os motivos de interrupção 

dos estudos por parte dos sujeitos que se enquadram no perfil de alunos desta modalidade de 

ensino. Fatores estes que estão relacionados a aspectos sociais, culturais, políticos e 

econômicos. Nesta perspectiva, entendemos ser necessário a investigação da história da luta 

de classes para entendermos de forma mais efetiva o porquê da existência desse público. 

O legado deixado por Freire (1921-1997), sobre a Educação de Adultos, nos faz 

refletir sobre a cultura popular como elemento fundamental para emancipação da classe 

trabalhadora. Ele nos faz entender, que as classes populares são detentoras de um saber não 

valorizado e excluído do conhecimento historicamente acumulado pela sociedade, o qual é 

compreendido como educação popular.  
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Mostra-se a relevância de construir uma educação a partir do conhecimento do 

povo6 e com o povo, caracterizando um grupo de oprimidos, constituído nas relações 

históricas e sociais e que busca ao longo dos anos uma sociedade mais justa e igualitária.  

Na perspectiva das classes dominantes, historicamente, a educação dos diferentes 

grupos sociais de trabalhadores deve dar-se a fim de habilitá-los técnica, social e 

ideologicamente para o trabalho. Trata-se de subordinar a função social da educação de 

forma controlada para responder às demandas do capital.  

Sobre o papel do sistema educacional no interior das formas que assumem as 

relações capitalistas: 

 

A ideia básica é que, assim como o capital, no seu processo de acumulação, 

concentração e centralização pelo trabalho produtivo, vai exigindo cada vez mais, 

contraditoriamente, trabalho improdutivo, como se fossem verso e anverso de uma 

mesma medalha, a “improdutividade da escola” parece constituir, dentro desse 

processo, uma mediação necessária e produtiva para a manutenção das relações 

capitalistas de produção. A desqualificação da escola, então, não pode ser vista 

apenas como resultante das “falhas” dos recursos financeiros ou humanos, ou da 

incompetência, mas como uma decorrência do tipo de mediação que ela efetiva no 

interior do capitalismo monopolista (FRIGOTTO, 2003, p. 134). 

 

Nesse sentido, conceder ao sistema de ensino a independência absoluta à qual ele 

pretende ou, ao contrário ver nele senão o reflexo de um estado do sistema econômico ou a 

expressão direta do sistema de valores da “sociedade global”, é deixar de perceber que sua 

autonomia relativa lhe permite servir às exigências externas sob as aparências de 

independência e da neutralidade, isto é, dissimular as funções sociais que ele desempenha e, 

portanto, desincumbir-se delas mais eficazmente. (BOURDIEU; PASSERON, 2013, p. 208) 

Já na visão dos grupos sociais que constituem, especialmente, a classe trabalhadora, 

 

A educação é, antes de mais nada, desenvolvimento de potencialidades e a 

apropriação de “saber social” (conjunto de conhecimentos e habilidades, atitudes e 

valores que são produzidos pelas classes, em uma situação histórica dada de 

relações para dar conta de seus interesses e necessidades). Trata-se de buscar, na 

educação, conhecimentos e habilidades que permitam uma melhor compreensão da 

realidade e envolva a capacidade de fazer valer os próprios interesses econômicos, 

políticos e culturais. (GRYZYBOWSKY, 1986 apud FRIGOTTO, 1996, p. 41-42)  

 

                                                           
6 BOFF, Leonardo, 1991, p.39-47. Seu sentido é tão flutuante que as ciências sociais dão-lhe pouco apreço 

preferindo falar em sociedade ou em classes sociais. Mas como nos ensinava L. Wittgenstein “o significado de 

uma palavra depende de seu uso”. Entre nós, quem mais usa positivamente a palavra “povo” são aqueles que se 

interessam pela sorte das classes subalternas: o “povo”. 

O primeiro sentido filosófico-social deita suas raízes no pensamento clássico da antiguidade. Já Cicero e depois 

Santo Agostinho e Tomás de Aquino, afirmavam que “povo não é qualquer reunião de homens de qualquer 

modo, mas é a reunião de uma multidão ao redor do consenso do direito e dos interesses comuns”. Cabe ao 

Estado harmonizar os vários interesses. 
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A partir dos estudos de Bourdieu (1999), observamos que, na medida, em que o 

sistema capitalista se solidifica e os sistemas educacionais se estruturam, assume nitidez a 

defesa da universalização dualista, segmentada: escola disciplinadora e adestradora para os 

filhos dos trabalhadores e escola formativa para filhos das classes dirigentes.  

E é nessa linha de raciocínio que pretendemos abordar o presente trabalho. Não 

temos a pretensão de discutir toda a história da educação brasileira para entendermos a 

constituição da educação de jovens e adultos, mas destacaremos momentos significativos que 

contribuíram para o entendimento e contextualização da temática abordada. 

Sendo assim, entendemos que na sociedade capitalista, a escola disciplinadora e 

adestradora apontada por Bourdieu, se refere à escola que é oferecida ao grupo de pessoas da 

sociedade que não tiveram oportunidades na vida, que precisaram trabalhar desde cedo para 

manter o sustento da sua família e por conta disso não foram favorecidas na igualdade de 

direitos e nem conseguiram concluir os seus estudos na idade considerada apropriada pela 

legislação.  

Este público, característico da Educação de Jovens e Adultos, com o 

desenvolvimento industrial e a reorganização do processo de trabalho, passou a servir, de 

forma subordinada e alienada aos interesses da classe dominante. 

Bourdieu (1999) explica que a função social da escola é conservar as desigualdades e 

reproduzir as classes sociais. De forma clara e coerente, o autor consegue, em sua teoria sobre 

a reprodução e os elementos para uma teoria do sistema de ensino, estabelecer um panorama 

bem articulado sobre a função da escola numa sociedade dividida em classes. 

 

O sistema de ensino só consegue se desincumbir tão perfeitamente de sua função 

ideológica de legitimação da ordem estabelecida porque essa obra-prima do 

mecanismo social consegue dissimular, como por um encaixe de caixas de duplo 

fundo, as funções que, numa sociedade dividida em classes, unem a função de 

inculcação, isto é, a função de integração intelectual e moral, à função de 

conservação da estrutura das relações de classe característica dessa sociedade 

(BOURDIEU; PASSERON, 2013, p. 236). 

 

Gómez (1998) também afirma que a escola é conservadora e reprodutora, contudo 

acredita que ela pode ser, além disso, um espaço de transformação. Já Gramsci (1979; 1989) 

propõe uma escola unitária e desinteressada, uma escola que não aja de forma imediatista, 

mas desinteressadamente, conduzindo o aluno ao hábito de estudar, analisar, raciocinar e 

abstrair. 

Numa sociedade dividida em classes, sempre existirá um grupo que se sobreporá a 

outro. Por isso, ao analisar os diálogos dos autores que discorrem sobre a temática, 
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compreendemos que o público que engloba a EJA, se enquadra nessas discussões. Aqueles 

que tiverem maiores oportunidades na vida, terão, consequentemente, maiores chances na 

vida. Do contrário, encontraremos indivíduos que são explorados diariamente, que necessitam 

trabalhar muito para se manter, que não tiveram oportunidades de ir para escola na idade 

apropriada ou que não conseguiram encontrar seu espaço dentro desse ambiente dualista.  

A importância que Gramsci (2001) vai dar à organização da escola, ao rigor e à 

disciplina, bem como a proposta da escola única e do trabalho como princípio educativo, 

ficam mais bem compreendidas quando situadas na perspectiva do conjunto de mecanismos 

que a classe trabalhadora necessita para viabilizar a luta hegemônica por uma nova sociedade.  

Sobre o trabalho como princípio educativo, Pistrak explica o problema da seguinte 

forma:  

 

A escola deve dar aos alunos uma formação básica social e técnica suficiente para 

permitir uma boa orientação prática na vida; Ela deve assumir antes de tudo um 

caráter prático a fim de facilitar ao aluno a transição entre a escola e a realidade 

integral da existência, a fim de capacitá-lo a compreender seu meio e a se dirigir 

autonomamente; Ela deve acostumá-lo analisar e a explicar seu trabalho de forma 

científica, ensinando-lhe a se elevar do problema prático à concepção geral teórica, a 

demonstrar iniciativa na busca de soluções (PISTRAK, 2000, p. 90). 

 

Ao analisar os determinantes da escolaridade, importante se faz remeter a 

investigação acerca da aprendizagem e desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos à 

categoria trabalho. De acordo com Frigotto (1989, p. 224), 

 

A escola cumpre uma função mediadora no processo de acumulação capitalista, 

mediante sua ineficiência, sua desqualificação. Ou seja, sua improdutividade, dentro 

das relações capitalistas de produção, torna-se produtiva. Na medida que a escola é 

desqualificada para a classe dominada, para os filhos dos trabalhadores, ela cumpre, 

ao mesmo tempo, uma dupla função na reprodução das relações capitalistas de 

produção: justifica a situação de explorados e, ao impedir o acesso ao saber 

elaborado, limita a classe trabalhadora na sua luta contra o capital. A escola serve ao 

capital tanto por negar o acesso ao saber elaborado e historicamente acumulado, 

quanto por negar o saber social produzido coletivamente pela classe trabalhadora no 

trabalho e na vida.  

 

Educar, neste contexto, é explicitar criticamente as relações sociais de produção da 

sociedade burguesa, para pôr-se a caminho de sua desarticulação, e criar as condições 

objetivas para que se instaure um novo bloco histórico em que não haja exploradores e 

explorados, proprietários e não-proprietários, e que, pelo trabalho, mediatizados pela técnica, 

os homens produzam sua existência de forma cada vez mais completa.  

Ao explicitar as contribuições do sistema escolar para uma sociedade desigual, 

Bourdieu (1999, p. 41) evidencia que este mesmo sistema se constitui como: 
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Um dos fatores mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência de 

legitimidade às desigualdades sociais, e sanciona a herança cultural e o dom social 

tratado como dom “natural”.  E ainda, o sistema de ensino só consegue se 

desincumbir tão perfeitamente de sua função ideológica de legitimação da ordem 

estabelecida porque essa obra-prima do mecanismo social consegue dissimular, 

como por um encaixe de caixas de duplo fundo, as funções que, numa sociedade 

dividida em classes, unem a função de inculcação, isto é, a função de integração 

intelectual e moral, à função de conservação da estrutura das relações de classe 

característica dessa sociedade (BOURDIEU; PASSERON, 1999, p. 236). 

 

Sendo assim, a função mais dissimulada e mais específica do sistema de ensino 

consiste em esconder sua função objetiva, isto é, dissimular a verdade objetiva de sua relação 

com a estrutura das relações de classe. Nesta mesma perspectiva, contribui para reforçar o 

exposto acima a seguinte afirmação:  

 

Na sociedade dividida em classes, a escola servirá aos interesses das classes 

dominantes, ou abertamente – e então não haveria condições de lhe atribuir um 

papel realmente cultural, isto é, de pô-la a serviço da libertação das classes 

exploradas, que compõem a maioria da população; ou de forma dissimulada – e 

então o corpo de professores toma-se, objetivamente, o instrumento das classes 

dominantes, sem que, subjetivamente, assuma isto de forma consciente. E mais, os 

professores imaginam às vezes muito honestamente que estão contribuindo para o 

livre progresso da civilização (PISTRAK, 2000, p.108). 

 

De forma consistente, Bourdieu (1999) ainda enfatiza que é a herança cultural a 

primeira responsável pela diferença inicial da criança na escola, uma vez que cada família 

transmite a seus filhos certo capital cultural e certo ethos – sistema de valores – que contribui 

para definir, entre outras coisas, as atitudes face ao capital cultural e a instituição escolar. 

Assim, de acordo com o autor, quanto mais elevada for a categoria sócio profissional e, 

consequentemente, o nível cultural dos pais e dos avós, mais se elevam as probabilidades de 

êxito escolar da criança.  

Contextualizando toda essa discussão para o campo da Educação de Jovens e 

Adultos, salientamos que os sujeitos que a compõem, trata-se de um público de jovens e 

adultos, heterogêneo, geralmente homens e mulheres, empregados e desempregados, jovens, 

adultos e idosos, negros e brancos, pessoas em busca do primeiro emprego, outros que 

almejam chegar às Universidades, pessoas deficientes, de bairros periféricos, do centro, da 

zona rural ou urbana, a maioria deles em busca da escolaridade como possibilidade para a 

melhoria da sua condição socioeconômica e cultural.  

 

Os homens de classe operária têm desde cedo necessidades do trabalho de seus 

filhos. Essas crianças precisam adquirir desde cedo o conhecimento e sobretudo o 

hábito e a tradição do trabalho penosos a que se destinam. Não podem portanto, 
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perder tempo nas escolas. (...) Os filhos da classe erudita, ao contrário podem 

dedicar-se a estudar durante muito tempo; tem muitas coisas para aprender para 

alcançar o que se espera deles no futuro (...). Esses são fatos que não dependem de 

qualquer vontade humana; decorrem necessariamente da própria natureza dos 

homens e da sociedade: ninguém está em condições de mudá-los. Portanto, trata-se 

de dados invariáveis dos quais devemos partir (DESTTUT, 1908 apud FRIGOTTO, 

2003, p. 34-35).  

 

Assim sendo, busca-se averiguar, dentre outros objetivos, quais os principais fatores 

responsáveis pela repetência, evasão e fraco rendimento, através de uma matriz de variáveis 

relacionadas com as características da família (educação dos pais, status ocupacional, renda 

etc.), características do meio ambiente, características pessoais do aluno, características da 

escola, dentre outras que por suposto, são alguns dos aspectos responsáveis pela origem do 

público da EJA.    

Mais uma colaboração que contribui para o entendimento da análise das variáveis 

que correspondem as diferenças de classes e as consequências relacionadas ao ensino nos 

esclarece que:  

 

Ao analisar as variações na renda (individual ou social) aos “determinantes” de 

rendimento escolar, constata-se que, a permanência ou não ao longo da trajetória 

escolar são tidos como função de um conjunto de “fatores”. As análises 

multivariadas, com elaborada sofisticação estatística, chegam sempre à mesma 

conclusão (quase metafísica) – o fator sócio econômico é que tem o peso maior na 

“determinação” das diferenças encontradas; em seguida, os fatores ligados à 

educação dos pais, entre outros (FRIGOTTO, 1989, p. 49). 

 

Os mecanismos ideológicos utilizados pelas classes dirigentes para se manterem no 

poder são tão relevantes a ponto de mascararem as suas ideias, fazendo com que os sujeitos 

vítimas desse sistema, encarem com naturalização, assumam uma consciência ingênua, de 

forma pacífica, sem se rebelarem. E é justamente na escola que o seu papel se intensifica. Ela 

assume o papel de reprodutora da desigualdade social e é nesse contexto que a EJA foi 

inserida, sendo justificada na medida em que vivemos numa sociedade dividida em classes. 

Como bem pontua Pistrak (2000, p. 30): 

 

A escola sempre foi uma arma nas mãos das classes dirigentes. Mas estas não 

tinham nenhum interesse em revelar o caráter de classe da escola: as classes 

dirigentes não passavam de uma minoria, uma pequena minoria, subordinando a 

maioria a seus interesses, e é por isso que se esforçavam para mascarar a natureza de 

classe da escola, evitando colaborar na destruição de sua própria dominação. 

 

  Corroborando com esse pensamento, Bourdieur e Passeron (2013, p. 251) enfatiza: 

 

Assim, numa sociedade em que a obtenção dos privilégios sociais depende cada vez 

mais estreitamente da posse de títulos escolares, a Escola tem apenas por função 
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assegurar a sucessão discreta a direitos de burguesia que não poderiam mais se 

transmitir de uma maneira direta e declarada. Instrumento privilegiado da 

sociodiceia burguesa que confere aos privilegiados o privilégio supremo de não 

aparecer como privilegiados, ela consegue tanto mais facilmente convencer os 

deserdados que eles devem seu destino escolar e social à sua ausência de dons ou de 

méritos quanto em matéria de cultura a absoluta privação de posse exclui a 

consciência da privação de posse. 

 

Assim se justifica o público da EJA no Brasil, tendo em vista que, por meio da 

meritocracia, não tiveram condições de igualdade de acesso à escola, ou foram expulsos dela. 

Essa concepção fomenta o preconceito contra seu público: adulto, analfabeto, considerado 

“incompetente, marginal, culturalmente inferior” (FÁVERO, 2004, p. 15), que tem sido 

profundamente internalizado por estas pessoas que se julgam sem direito à educação.  

Importante se faz saber que, apesar da evidência e da contínua existência da luta de 

classes, que de forma perversa contribui cada vez mais para a existência de um público 

composto por sujeitos excluídos da sociedade, vítimas do sistema capitalista vigente, há 

autores que dialogam incansavelmente sobre alguns meios que poderão reverter essa situação, 

por meio das discussões da educação popular. 

Na concepção de Freire (1992), a educação popular era compreendida como o 

instrumento de “clarificação das consciências”, para que o povo pudesse envolver-se 

criticamente na construção da sociedade desenvolvida, independente e democrática. Mas, 

insistia em afirmar que a condução inegavelmente envolvida nesta educação 

“conscientizadora”, não poderia confundir-se com qualquer forma de imposição de ideias, 

valores e atitudes. A educação popular não seria empreendida mediante a elaboração de 

receitas ou de verdades a serem passivamente absorvidas pelos educandos.  

A marca da história da EJA é de domínio e humilhação estabelecida historicamente 

entre a elite e as classes populares no Brasil, na concepção que as elites brasileiras têm de seu 

papel e de seu lugar no mundo e do lugar do povo. Uma concepção que nasce da relação 

entre conquistador e conquistado e que está presente em muitos documentos oficiais que 

parecem tratar a EJA como um favor e não como pagamento de uma dívida social e a 

institucionalização de um direito (CURY, 2002).  

Em Pedagogia do Oprimido, Freire (2005, p. 34) sinaliza algumas reflexões:  

 

Quem melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o 

significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles, os 

efeitos da opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da 

libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca 

pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela.  
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E, dentro dessa lógica, o referido autor nos faz pensar sobre a importância e 

necessidade de uma pedagogia dialógica emancipatória do oprimido, em oposição a 

pedagogia da classe dominante, que contribuía para a sua libertação e sua transformação em 

sujeito cognoscente e autor da sua própria história, através da práxis enquanto unificação 

entre ação e reflexão.  

Na concepção marxista, os proletários só podem subverter a ordem econômica e 

social que os aliena mediante uma práxis altamente consciente, reflexiva. Daí a necessidade 

de dotar o movimento operário de uma consciência de sua missão histórica, de suas 

finalidades, da estrutura social capitalista e da lei que a rege, assim como das condições e 

possibilidades objetivas de sua emancipação ao chegar a determinada fase o desenvolvimento 

histórico-social. O proletariado só pode libertar-se adquirindo consciência de sua alienação, 

bem como da necessidade de desenvolver uma práxis revolucionária para eliminá-la.  

Entende-se que todas as discussões que foram desencadeadas acima, tendo como 

suporte os teóricos que fundamentaram este trabalho, remeteram-nos a conclusão de que, 

dentro dessa sociedade de classes, onde constata-se um grupo de dominados e dominadores, 

os sujeitos que compõem a classe dos excluídos são aqueles que foram impedidos de muitos 

privilégios e oportunidades, marcados por fortes batalhas, privações e preconceitos.  

Podemos depreender que os jovens, adultos e idosos que compõem o grupo de EJA, 

são indivíduos, vítimas desse sistema capitalista que tem contribuído ao longo dos anos para a 

sua perpetuação, justificando dessa forma, a existência desse público. 
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CAPÍTULO 4  

A POLÍTICA EDUCACIONAL DE EJA: AÇÕES E CONTRADIÇÕES 

 

Conforme já destacado em capítulos anteriores, a Educação de Jovens e Adultos 

passou por muitas mudanças nos últimos tempos e há de se considerar que algumas 

conquistas importantes foram alcançadas na legislação. Além de receber mais recursos graças 

ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), vários programas também foram criados, visando 

minimizar os problemas apresentados por esta política educacional.  

Porém, apesar dos avanços, a EJA vem apresentando fragilidades nas suas ações, 

demonstrando assim, a ineficácia do Estado em resolver os problemas que surgem no 

desenvolvimento desta política e, no intuito de se isentar da sua responsabilidade, cria 

programas que não dão conta de resolver as demandas existentes, servindo como pano de 

fundo para melhorar os resultados de indicadores no país e não ficar mal visto no cenário 

internacional.  

Sendo assim, as conclusões sobre este estudo, encaminham para a ideia de que essa 

modalidade de ensino está relegada a segundo plano pelos governantes e a própria sociedade, 

se assim não fosse, não seria pauta de discussões frequentes nas agendas do governo. 

Apesar do exposto, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), a taxa de analfabetismo vem diminuindo ao longo dos últimos anos no país. Entre 

2001 e 2014, os pesquisadores observaram uma redução de 4,3 pontos percentuais, o que 

corresponde a uma redução de 2,5 milhões de analfabetos. A pesquisa revelou que a taxa de 

analfabetismo entre brasileiros com 15 anos ou mais em 2014 foi estimada em 8,3% (13,2 

milhões de pessoas), segundo estimativa do IBGE. 

Por trás dos resultados apresentados acima, existe ainda uma problemática maior que 

pode nos levar a entender que os dados obtidos na pesquisa podem não ser exatos. Fato este 

que pode ser explicado pela forma como é elaborada a pergunta da Pnad que é 

autodeclaratória. Sendo possível, portando, os dados serem bem maiores, já que as pessoas 

que participam da pesquisa podem ter algum domínio da leitura e por isso, não se declararem 

analfabetas.  

As disparidades regionais também são outro desafio relevante para os gestores, em 

relação ao analfabetismo. Com redução de 0,3 ponto percentual, a região Nordeste segue 

como a que tem a maior taxa, com 16,6%, seguida do Norte (9,5%), Centro-Oeste (6,5%), 

Sudeste (4,8%) e Sul (4,6%). 
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Diante do que está posto nacionalmente, outros documentos da educação brasileira, 

também estabelecem algumas iniciativas de melhorias relacionadas ao atendimento à EJA, 

objeto de estudo deste trabalho e no qual  verificamos que os seus dados estão distantes das 

metas propostas pelo Plano Nacional de Educação (PNE- 2014/2024), que prevê reduzir para 

6,5% a taxa de analfabetismo da população maior de 15 anos até 2015 e erradicá-la em até 

dez anos; e no mesmo período, reduzir a taxa de analfabetismo funcional pela metade. O PNE 

ainda propõe em sua meta 10, oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de 

jovens e adultos na forma integrada à Educação Profissional nos anos finais do ensino 

fundamental e médio. 

Em Ibirataia, com relação às Diretrizes, Metas e Estratégias do PME, constatamos 

que o mesmo corresponde as metas e estratégias evidenciadas no Plano Nacional de Educação 

(PNE), mas também, baseiam-se na realidade do município. Portanto, ao analisarmos a Meta 

8, que tem relação direta com o objeto de estudo deste trabalho, o município propõe:  

 

Meta 8: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 90% 

(noventa por cento) até 2020 e, até o final de vigência deste PME, reduzir 70% do 

analfabetismo e em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.  

Estratégia - 8.4. Ofertar a formação e assegurar a permanência de professores da 

modalidade EJA, a fim de elevar padrões de qualidade de ensino (PME – 2015-

2024). 

 

Ao afirmarmos que estão distantes algumas melhorias relacionadas ao atendimento 

de EJA, nos reportamos ao município pesquisado. Apesar de constar em seu texto de 

legalização na rede, em consonância com aspectos relacionados a legislação vigente, na 

prática, muito pouco se tem feito para efetivação do que está posto. 

A resolução que legaliza a EJA no município, Lei nº 9393/92, especifica as 

possibilidades de organização do ensino, além da forma presencial, semipresencial e a 

distância, ressalvando o disposto no § 40 do artigo 32. Esclarece ainda em seu artigo 40, a 

idade mínima para ingresso nos cursos de EJA, de acordo ao que propõe a legislação nacional, 

15 anos para o Ensino Fundamental e 18 para o Médio.   

Verificamos que a referida resolução de modo geral, contempla o que está posto na 

legislação nacional para o ensino de EJA, através do reexame do Parecer CNE/CEB Nº 

23/2008 que institui Diretrizes operacionais para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos 

aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA. 

Porém, nos valemos dos resultados da análise documental e da técnica de grupo focal, para 

compreendermos que há um distanciamento entre o que está estabelecido como constitucional 

e o que está realmente sendo concretizado na efetivação desta política.  
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Ao analisarmos o contexto sócio histórico da EJA, verificamos o quanto o público 

que engloba essa modalidade de ensino foi e continua sendo composto por pessoas marcadas 

por lutas e embates políticos e pedagógicos. Indivíduos apontados por processos de exclusão 

do sistema de ensino e que tem ganhado nos últimos tempos, discussões mais densas.  

A partir da redemocratização do país, na década de 1980, o reconhecimento da 

educação de jovens e adultos como um direito e não como compensação ganha expressão e 

visibilidade por parte do poder público. Haddad (2002) alerta que, ainda que o campo 

educacional da EJA esteja gradativamente institucionalizado em uma modalidade de ensino, 

não se deve perder de vista a dimensão histórica de luta pelo “direito” à educação básica de 

qualidade, intrínseca ao campo educativo da EJA, por meio de suas conquistas. 

Pensar na Educação de Jovens e Adultos é entender que esses indivíduos possuem 

lugares sociais, identitários, de gênero, de raça e de orientação sexual diversificados. Porém, 

percebemos que atualmente nas práticas cotidianas, há um novo desafio enfrentado pelas 

escolas. Esse processo tem ganhado presença e visibilidade nas turmas de EJA e é um 

fenômeno denominado rejuvenescimento. Além do adulto, jovem e idoso, tem-se o 

adolescente, o negro, o branco, portadores de algum tipo de deficiência, os empregados e 

desempregados, aqueles que desejam apenas a conclusão do Ensino Médio e outros que 

almejam frequentar uma universidade.  

Sobre a questão da Juvenilização, Brunel (2004) define como um “fenômeno dos 

anos 90”. Para a autora, “fatores pedagógicos, políticos, legais e estruturais fazem com que 

muitos jovens procurem cada vez mais esta modalidade e a cada ano mais precocemente” 

(BRUNEL, 2004, p. 9). 

Haddad e Di Pierro (2000) apontam que o perfil dos estudantes da EJA, assume uma 

nova identidade a partir do séc. XX. Diferentemente das décadas anteriores, quando eram 

atendidos principalmente adultos oriundos da origem rural, com a entrada dos jovens no 

programa, emerge um novo desafio para a educação de jovens e adultos – há mais de duas 

décadas os jovens atendidos na escolarização da EJA são de origem urbana e com uma 

trajetória escolar malsucedida. 

Em Ibirataia, dados da pesquisa empírica revelaram que nos últimos tempos, tem-se 

percebido nas turmas que compõe o público da Educação de Jovens e Adultos, um crescente 

número de jovens e adolescentes que tem sido agregado a modalidade, por diversos fatores, 

apresentando dessa forma, segundo relato dos professores, incompatibilidade com o que 
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determina a legislação sobre a idade para ingresso no curso. Sobre essa problemática afirma 

um dos professores participantes do grupo focal: 

 

Os alunos que não têm idade para estudar no noturno, os que trabalham, por conta 

do transporte que só tem a noite, a família vai lá e conversa com o Conselho Tutelar 

que diante das circunstâncias o aluno só pode estudar a noite. A própria justiça exige 

que só pode estudar no noturno se o Conselho Tutelar der autorização 

(PROFESSOR 2). 

 

A questão que mais tem inquietado os profissionais que lecionam nessa modalidade 

de ensino é a forma e a frequência com que essas transferências e matrículas têm acontecido. 

Sem nenhum diálogo com a instituição, tampouco acompanhamento desses alunos, cada vez 

mais adolescentes têm migrado para as turmas de EJA, contribuindo para uma maior 

heterogeneidade do seu público. 

Podemos entender que são vários os motivos que tem levado os jovens e 

adolescentes a migrarem para as turmas de EJA, de forma precoce. Além das exigências do 

mundo moderno, das necessidades de sobrevivência, de ter que trabalhar para se manter, da 

constituição de famílias precocemente, de alunos multirrepetentes, indisciplinados, aqueles 

que moram no campo e dependem de transporte e este, muitas vezes só fazem aquele percurso 

num determinado horário, proximidade da escola com sua residência, enfim, são vários os 

fatores que tem feito com que a EJA tenha assumido a configuração que ela tem apresentado 

atualmente. Podemos confirmar o exposto, através de algumas falas dos alunos participantes 

da pesquisa: 

 

Minha maior dificuldade na escola é fazer os trabalhos que os professores passam, 

por conta do trabalho. (M.S.J) 

 

Parei de estudar porque morava na zona rural e tive que trabalhar. (F.S.S) 

 

Aos 16 anos, tive que trabalhar para ajudar a família porque meu pai faleceu num 

dia, e no outro, meu irmão mais velho também morreu. (L.A.S) 

 

Estou na EJA porque engravidei na minha adolescência e tive que parar de estudar. 

Voltei para recuperar esse tempo perdido. (S.L.P) 

 

Outra questão que também deve ser levada em consideração é o desinteresse pela 

escola, pois esse é um fator que marca a saída desse sujeito da escola regular, fazendo com 

que mais tarde ele retorne a fim de completar sua escolarização. Respeitar as especificidades 

desse público, que muitas vezes nem iniciou o ensino regular, investir em capacitação para os 

professores, critérios de remanejamentos e matrículas para os alunos da EJA, são algumas das 

ações que podem ser efetivadas no intuito de melhorar os indicadores de aprendizagem. 
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Em relação a execução e desenvolvimento da proposta pedagógica para esta 

modalidade de ensino, consta na legislação local, que é de competência da instituição que 

ministra a EJA, que esta deve estar fundamentada na busca de mecanismos que atendam às 

peculiaridades dessa clientela e que respeite as características desses educandos, considerando 

suas experiências e saberes, necessitando serem sistematizados, ampliados e universalmente 

referendados, considerando o grau de desenvolvimento biopsicossocial, decorrente de suas 

trajetórias de vidas.  

Entretanto, apesar de o município apresentar um documento que legaliza e direciona 

as ações da EJA, chamado de Caderno Metodológico (CM), (Anexo B), em consonância ao 

proposto por Lei, para esta política educacional, constata-se que este apresenta um modelo de 

organização da rede estadual, desde a nomenclaturas, modelo de planejamentos e proposta 

pedagógica. A técnica de grupo focal mostrou, através das falas dos professores que no plano 

real, questões como essas apresentadas, constituem-se como meras contradições que 

permeiam o fazer pedagógico desses profissionais, conforme algumas falas dos participantes 

sobre o desconhecimento ao referido documento. 

Ao serem questionados pela pesquisadora sobre o Caderno Metodológico, ouvimos 

expressões como: “que eu me lembre eu nunca tive contato com esse material não” 

(PROFESSOR 1). Após uma segunda provocação a respeito do estudo do CM, foi unânime a 

confirmação do desconhecimento sobre esse material. A contradição é reconhecida pela 

dialética como princípio básico do movimento pelo qual os seres existem. O movimento de ir 

e vir entre categorias contribui para entender que a contradição se justapõe e se exclui ao 

mesmo tempo. Segundo Cheptulin (2004), a explicação para esse complexo movimento inicia 

na própria formação material do objeto estudado, desde seu aparecimento, seu 

desenvolvimento, seu caráter determinante, seu fundamento para existir como tal.  

O mesmo autor ainda pontua que, o que acontece por dentro desse movimento, no 

seu conteúdo, e o faz gerar-se/movimentar-se, é o conhecimento que se choca em seu 

desenvolvimento, com a necessidade de descobrir as contradições, os aspectos e tendências 

contrários próprios de todas as coisas e fenômenos da realidade objetiva. 

Partindo do objeto de estudo desta pesquisa, entendemos que este faz parte da 

atividade situada no contexto histórico educativo, pois este processo se configura como um 

processo de mediação / emancipação entre o indivíduo e a sociedade. A Educação de Jovens e 

Adultos é uma política educacional que foi pensada na perspectiva de emancipação social, 

tendo como finalidade, a superação do capitalismo. A emancipação, conforme sinalizada por 
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Marx e Engels (2007), tem que ser dos trabalhadores e trabalhadoras, bem característico ao 

perfil do público que engloba a modalidade EJA.  

Para concretização deste processo, concordamos com Marx e Engels (2007), quando 

afirmam que: 

 

Para chegar a emancipação realmente, exige-se a superação do capital e do Estado, 

uma vez que a emancipação humana é contrária ao Estado burguês. Para construir 

uma sociedade na expectativa emancipatória é necessário a luta, a resistência e a 

criação de um projeto histórico que traga contribuições para a formação de 

consciências e identidades que se materializam nas ações concretas. 

 

Conseguimos vislumbrar, através dos dados empíricos coletados, com o cruzamento 

universal sobre a política educacional de EJA, que esta foi criada no intuito de sanar uma 

dívida social com um grupo de indivíduos que foram ao longo do desenvolvimento do 

processo histórico da sociedade capitalista, relegados a algum tipo de marginalidade. No 

entanto, esta política não tem conseguido dar conta dos desafios enfrentados na sua 

historicidade. 

Sendo assim, a educação de adultos aparece para nós, como resultado da ineficácia 

do Estado em garantir, por meio de políticas públicas aplicáveis, a oferta e a permanência da 

criança e do adolescente na escola. Nesse sentido, percebemos que as iniciativas em EJA, em 

sua maioria, caminham na marginalidade do processo educativo brasileiro e as questões mais 

incisivas no que se refere a esta afirmação dizem respeito às propostas de governo criadas de 

acordo com as necessidades políticas de cada sistema ideologicamente dominante.  

Dessa forma, respeitando as singularidades do contexto dos participantes deste 

trabalho, procuramos compreender a modalidade EJA, através das pessoas que pensam e 

vivem esta política cotidianamente: professores e alunos.  
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CAPÍTULO 5  

 A EJA EM SEU CONTEXTO SINGULAR 

 

Na história da educação brasileira, a Educação de Jovens e Adultos, como uma 

modalidade diferenciada, chama a atenção o seu caráter extensivo, por ser fora dos moldes 

tradicionais das escolas noturnas e, com relação ao aspecto da legislação não era algo sólido, 

não se configurava como um compromisso dos órgãos competentes (PAIVA, 1973).  

Atualmente, pensar no ensino da EJA requer que compreendamos muitos desafios da 

prática de ensinar, pois estes têm se tornado cada vez mais complexos.  Segundo Ens (2006): 

 

Para superar uma formação fragmentada, tanto a instituição formadora de 

professores como os formadores e os futuros professores, precisam assumir que na 

“sociedade globalizada” se convive, simultaneamente, com a inovação e a incerteza.  

Por isso, a educação dos seres humanos se torna mais complexa, e a formação do 

professor, também, passa a assumir essa complexidade. Para superar a dicotomia 

entre ensino e pesquisa, teoria e prática, e possibilitar a construção de uma práxis 

dinamizada pela iniciativa, pelo envolvimento do futuro professor em projetos 

educativos próprios e fundamentados, torna-se necessário reconhecer tal 

complexidade (ENS, 2006, p. 12-13).  

 

Nesse sentido, nos valemos dos aspectos singulares experienciados neste trabalho 

para percebermos a movimentação entre o universal, particular e singular. Partindo da ideia de 

que a dialeticidade tanto é universal como particular, sem interpretar um como a soma do 

outro, mas entendendo o particular como manifestação, revelação da correlação entre o 

singular e o universal (CHEPTULIN, 2004). 

Pela necessidade de expor de forma específica alguns elementos considerados de 

fundamental importância, abstraímos da técnica de grupo focal, elementos que nos serviram 

de análise para o que nos propusemos a responder neste trabalho. Trataremos de cada assunto, 

separadamente, de forma a dar maior destaque as suas particularidades, porém, 

compreendemos que estes se constituem de forma dialética com o todo. 

 

5.1 Percepções de professores e alunos sobre a política educacional de EJA 

 

Como ponto de partida, tomaremos como base a análise da política educacional de 

Educação de Jovens e Adultos, no sistema municipal de Ibirataia. Entendemos que as políticas 

públicas correspondem ao conjunto de decisões de governo em diversas áreas que influenciam 

a vida dos cidadãos. Sendo assim, podemos entender que, “políticas públicas são resultantes 

da atividade política, requerem várias ações estratégicas destinadas a implementar os 
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objetivos desejados [...] constituem-se de decisões e ações que estão revestidas da autoridade 

soberana do poder público” (RODRIGUES, 2011, p. 14). 

Conforme destaca Azevedo (2004), as políticas públicas refletem não apenas as 

relações de poder e os conflitos que operam na sua indefinição, como também, a própria 

representação que a sociedade apresenta de si no momento histórico em que estes emergem. 

Dessa forma, compreender as políticas educacionais é de fundamental importância 

porque estas podem nos revelar como são operadas as relações entre o Estado e a sociedade 

na luta pelo reconhecimento da educação como direito, na luta pela sua oferta, organização e 

qualidade. É nesse sentido que o pesquisador tem a atribuição de não somente constatar as 

relações de fundo que implicam na configuração da política educacional. É preciso que ele 

apreenda de forma dialética o movimento histórico global e local pelo qual suas propostas são 

reproduzidas e modificadas e a partir daí, não somente apontar os problemas, mas os possíveis 

caminhos de mudança. 

De acordo com Azevedo, as orientações externas que são incorporadas às políticas 

educacionais não o são de forma mecânica e homogênea para todas as sociedades em que são 

aplicadas, pois passam por um processo de recontextualização com base nas características 

históricas da sociedade a qual se destina (AZEVEDO, 2004, p. 15). 

Em se tratando da política educacional de EJA, há, universalmente, uma mistura de 

fatos e determinações, de ordens diversas, que permeiam o sistema capitalista e nos fazem 

entender o porquê da existência desse público. O desconhecimento desses fatores podem 

contribuir para o aparecimento de diferentes problemas e os motivos pelos quais, estes 

resultarem em contradições. Em seu contexto singular buscamos compreender as percepções 

dos professores sobre a política de EJA.  A seguir, algumas compreensões advindas desses 

sujeitos:  

Pelo que eu tenho visto, a EJA está sendo propagada como uma política de jogar o 

aluno para frente, simplesmente empurrar aquele adolescente, literalmente, para 

evitar altos índices de reprovação. (PROFESSOR 1) 

 

Nossos colegas que não trabalham com a EJA querem estar distantes. Falam assim: 

Deus me livre! Vocês são corajosos de trabalhar na EJA. E tem outros que estão por 

falta de opção, para completar a carga horária. Nem todo mundo está na EJA porque 

querem estar, por conta dessas coisas. Os problemas estão sobressaindo demais, 

então a gente tem que tentar solucionar isso para que a modalidade não seja tão 

marginalizada (PROFESSOR 2). 

 

Podemos depreender através das falas dos professores de EJA, um descompromisso 

ao que propõe a modalidade, no sentido de que as aprovações estão acontecendo sem que os 

alunos tenham competências básicas, apenas para não elevar os índices de reprovação. Não 
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podemos nos esquecer de que, é o professor que ministra as aulas, conhece e avalia a 

capacidade dos seus alunos, porém, existe ainda alguns vícios que tendem a influenciar nos 

resultados da escola, por parte de alguns gestores, por motivos diversos.  

Vale lembrar que, a própria legislação dispõe sobre possibilidade de progressão no 

ensino que tem causado muitas dúvidas e interpretações errôneas. Diante dessas mudanças, há 

uma exigência para que as instituições de ensino reformulem os seus Regimentos Escolares. 

A LDB nº 9.394/96, em seu art. 24, propõe: a educação básica, nos níveis fundamental e 

médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: 

 

II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino 

fundamental, pode ser feita: 

a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase 

anterior, na própria escola; 

b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; 

c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela 

escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita 

sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo 

sistema de ensino; 

III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento 

escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência 

do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 

 

A mesma lei federal n. 9394/96 em seu artigo 24, inciso VI determina: 

 
O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu 

regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência 

mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação 

(grifo nosso). 

 

Diante do que suscita a Lei, muitas têm sido as incertezas levantadas por instituições 

de ensino, relativas as possibilidades de progressão. Esse procedimento é oferecido pela 

escola, com apoio do Regimento Escolar, que permite ao aluno avançar em componentes 

curriculares para os quais já apresente, comprovadamente, domínio de conhecimento, 

possibilitando-lhe novas oportunidades de estudos naqueles componentes nos quais apresente 

deficiências. 

No município pesquisado, conforme a legislação vigente, os alunos de EJA, tanto da 

etapa IV (6º e 7º anos) quanto da V (8º e 9º anos), não são reprovados de ano. Caso não 

consigam alcançar a aprendizagem necessária para mudar para fase seguinte, estes podem 

estudar o segundo ano de cada ciclo, por exemplo: o aluno da etapa V que não alcançou o 

nível para a etapa seguinte, ficará retido no 9º ano. De qualquer forma, é entendido que este 

aluno não perderá de ano. Quanto a exigência para a frequência mínima para aprovação, um 

dos professores expressa a sua opinião da seguinte forma: 
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Quando a gente chama a atenção da gestão sobre a questão da caderneta de 

frequência, de considerar as faltas dos alunos, o discurso que ouvimos é de que nem 

todo professor faz a frequência, então não tem como se falar em reprovação por 

falta. E quando a gente olha a caderneta percebe que tem professor que realmente 

não faz a frequência do aluno. (PROFESSOR 6) 

 

Tive um problema com um aluno e quando eu o questionei ele pediu que eu 

verificasse a frequência e quando eu fui olhar a caderneta, constatei que em apenas 3 

disciplinas esse aluno tinha o maior registro de faltas. E as outras matérias? É isso 

que dá margem para que a EJA seja uma coisa banalizada: o aluno falta e no final do 

ano ele passa (PROFESSOR 7). 

 

Percebemos através das falas dos docentes que há uma insatisfação que tem tomado 

conta destes profissionais, causados por diversos problemas, com dimensões distintas. Por 

acharem que na EJA tudo é permitido, não é só o aluno que está levando o ensino de forma 

banal. Quando os professores acima relatam sobre o descaso com a frequência do aluno, nos 

fazem acreditar que o profissional docente também está levando a situação de forma insensata 

e inconsciente.  E, nessa dinâmica onde os problemas vão acontecendo sem uma busca por 

entendimento e solução, uma série de outros obstáculos vão sendo desencadeados.  

Na base do pensamento marxista, há a ideia de que tudo se encontra em constante 

processo de mudança. O motor da mudança são os conflitos resultantes das contradições de 

uma mesma realidade. Os conflitos existem desde o início dos tempos e é uma realidade que 

está sempre presente nas relações humanas e de trabalho. Eles existem por causa de vários 

fatores: necessidades e expectativas, diferentes pontos de vista, desrespeito ao próximo, 

dentre outras. 

Situações de conflitos podem ser observados em vários contextos sociais. Na escola, 

eles surgem de formas distintas e envolvem sujeitos diferentes: professor X professor, 

professor X aluno, professor X gestor, entre outros. A pesquisa mostrou que no contexto das 

instituições investigadas não é diferente, porque as situações conflituosas existem, não só na 

EJA, mas na modalidade, eles aparecem de forma mais frequente. Sobre esse assunto, assim 

se expressaram alguns sujeitos da pesquisa:  

 

Os conflitos existem não só na EJA, mas nela fica mais evidente porque quando 

questionamos algo e cobramos solução, a direção diz que já encontrou o problema 

dessa forma e questionam o que é que eles podem fazer. E nós professores, ficamos 

acomodados, entendendo que a situação é assim mesmo e não conseguimos avançar, 

tentamos minimizar porque não tem como mudar. (PROFESSOR 3) 

 

O maior problema com a gestão está relacionado a abertura de turmas de EJA no 

diurno para alunos que estão em defasagem, mas eles não têm nenhum compromisso 

e no final do ano são promovidos. Penso que deveria ter critérios, alunos defasados 
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que querem estudar, que tem idade avançada e não para os que bagunçam, que não 

querem nada. Tudo isso gera conflito (PROFESSOR 1). 

 

A primeira fala do professor no qual este revela o diálogo mantido com o gestor leva-

nos a interpretar como uma relação de conformismo existente na educação que, se não for 

superada poderá transformar-se no chamado “efeito dominó”. Esse risco tem que ser 

ultrapassado, pois, por mais tímidas que tenham acontecido os avanços na política de EJA, 

não podemos nos conformar com o que está posto, de forma equivocada. Basta analisarmos a 

história e percebermos que essa força motriz representa esse movimento de rever o passado 

em sua totalidade, de compreender como o homem se tornou homem, como ele se 

transformou num ser social e chegou a condição de pertencer a determinada classe. Fazendo 

essa análise podemos compreender o porquê da existência do nosso objeto de estudo e 

contribuirmos para superação dessa realidade na atual sociedade capitalista. 

Podemos entender que os problemas são identificados, mas longe de serem 

analisados, interpretados e tampouco solucionados. A fala do professor 1 revela 

desconhecimento ao que propõe a legislação para a modalidade EJA, quanto a organização de 

turmas, mas ao mesmo tempo aponta algo preocupante que é justamente a falta de critérios da 

escola ao matricular estes alunos.  Dessa forma, entendemos que, além do Conselho Tutelar 

emitir declarações para transferências de turno aos alunos sem nenhum diálogo com as 

instituições, esta última, também não tem critérios de matrículas, contribuindo para o que os 

docentes têm chamado de desconfiguração da EJA. 

As discussões subsequentes nos levaram à temática sobre o perfil do aluno como 

uma das problemáticas que tem contribuído para, segundo os docentes, descaracterização da 

modalidade. Nacionalmente, Arroyo (2011) também nos faz pensar quem são os alunos da 

EJA e o que representa essa modalidade de ensino, explicitando que esta, ainda é vista como 

uma segunda chance para pessoas que não tiveram acesso ou evadiram no ensino 

fundamental, na idade considerada oportuna. Sendo assim, cabe à escola, aos professores e 

aos formuladores de políticas públicas, criarem ações que possam garantir de fato que o aluno 

tenha essa chance, mas que tenha a consciência de que deve aproveitá-la com 

responsabilidade, usufruir os momentos de aprendizagens e que estes tenham significado para 

a sua vida. 

Em Ibirataia, os docentes consideram que o perfil do aluno de EJA, que tanto se 

discute em palestras e horários de AC no município, deva ser levado em conta pelas seguintes 

razões: 
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Tão importante quanto o perfil do professor para a modalidade, tem também a 

questão do público. A noite a gente percebe que tem alunos que não estão adequados 

para esse público. Há diferenças de responsabilidades. Tem alunos que estão lá por 

estar, tem outros que não. O que você coloca, eles correspondem (PROFESSOR 4). 

 

Corrobora com este pensamento o professor 1: 

 

E no diurno é pior. Eu trabalho com o diurno há vários anos e minha queixa é 

sempre a mesma. E eu até falo: - eu acho que deveria tirar! Acabar com a EJA do 

diurno porque os meninos, eles não correspondem, eles não levam a sério a proposta 

da EJA e dificultam o trabalho da gente. 

 

Percebemos na fala dos participantes, que estes justificam seu desconhecimento 

sobre a política e as suas limitações diante das dificuldades encontradas, em seu papel 

individualizado em sala de aula. Expressa o professor 1, desconhecimento para o que propõe a 

legislação para o ensino de EJA quanto a sua forma de organização.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 9394/96), estabelece em seu artigo 

37, § 1º que, todos que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade regular 

devem ter acesso a cursos gratuitos que ofereçam “oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho”. 

Por isso, não é deixando de atender a esses sujeitos no turno diurno que o problema será 

resolvido. O maior desafio é conseguir criar um sistema que possa atender de forma 

satisfatória a esse público cada dia mais diverso, criar possibilidades para que estes alunos não 

interrompam a sua trajetória escolar, principalmente no turno noturno, elaborar estratégias de 

ensino que possam corresponder aos anseios e desejos dos estudantes, são alguns dos 

argumentos mais favoráveis a reconfiguração da modalidade, no município pesquisado. 

Diante de inúmeras dificuldades, o professor ainda é instigado a assumir 

responsabilidades de resolver, junto aos educandos, problemas que não dependem unicamente 

da escola, como por exemplo: conscientizarem os alunos da importância de permanecerem 

estudando, incentivá-los a valorizarem a modalidade EJA, cabendo-lhes o papel de trabalhar 

com as especificidades e a diversidade de um público heterogêneo, tentar superar as 

dificuldades de material didático adequado e tantos outros obstáculos. 

Ao responderem ao questionário de entrevista, os alunos também sinalizaram os 

maiores obstáculos enfrentados por eles no seu dia a dia, quais sejam: falta ventilação nas 

salas, a água é quente, dificuldades de concentração nas aulas por conta da indisciplina, por 

causa do trabalho não conseguem realizar tarefas em casa, sendo o maior problema os 

trabalhos em grupo. Um aluno faz o seguinte questionamento: “como vamos fazer trabalhos 

em grupo se trabalhamos e não temos tempo para nos reunirmos?” Outro problema enfrentado 
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é a questão do cumprimento da carga horária. Por acordarem cedo para trabalhar, os alunos 

sentem muito sono e não conseguem cumprir os cinco (5) horários de aulas.  

Ao recordarmos sobre o que é a educação de jovens e adultos, e o contexto no qual 

os alunos trabalhadores vão à escola após longa e cansativa jornada de trabalho, os 

depoimentos acima têm importância ainda maior, pois eles quase sempre buscam refúgio de 

um desgastante dia onde muitas vezes encontram dificuldades por não terem tal conteúdo 

específico que facilitaria o seu trabalho, levando-os a buscar na escola abrigo para tais 

dificuldades, e que muitas vezes não encontra.  

Na tentativa de responder como está sendo propagada a EJA no referido município, o 

professor 2 expressa descontentamento quando revela que a política está sendo interpretada 

como uma promoção. Além de não ter critérios de matrículas, tem alunos de 11 e 12 anos 

utilizando o discurso de que se forem reprovados eles farão a modalidade EJA, justamente 

porque a ideia é de promoção e não de recuperação de conteúdos e da aprendizagem. Essa 

realidade tem inquietado os docentes, conforme evidenciado abaixo:  

 

Se tivesse turmas de EJA só de 30, 40 anos pra cima, seria uma maravilha porque 

eles são responsáveis, estão no colégio porque eles querem aprender, mas quando a 

escola não se compromete com esse olhar cuidadoso e aí coloca menino de 14 anos 

junto com pessoas de 45 anos, que tem família, uma mulher que já tem marido para 

dar conta, tem filhos, não é a mesma coisa que um aluno de 14 anos, entendeu? 

Então a gente encontra esse desafio. Eu acho que a turma deveria ser formada por 

faixa etária. Uma turma de alunos de 15, 16, 17 anos e outra só de alunos maiores. 

(PROFESSOR 2) 

 

O que temos percebido é que, o ingresso antecipado dos jovens no mercado de 

trabalho, a busca pelo emprego, principalmente das camadas de baixa renda, tem provocado 

uma grande demanda nos programas de EJA, inicialmente destinados a adultos. Para esse 

contingente de jovens, a busca pela elevação da escolaridade está atrelada ao mercado de 

trabalho, cujas expectativas estão direcionadas às novas exigências do mundo moderno, à 

ascensão e à mobilidade social. 

Para Dayrell (2005) muitos professores da EJA têm uma visão rotulada do jovem 

aluno, ao observar que:  

 

O que se constata é que boa parte dos professores de EJA tendem a ver o jovem 

aluno a partir de um conjunto de modelos e estereótipos socialmente construídos e, 

com esse olhar, correm o risco de analisá-los de forma negativa, o que os impede de 

conhecer o jovem real que ali frequenta (DAYRELL, 2005, p. 54). 

  

Outros professores também colaboram com a discussão dessa temática, expressando-

se da seguinte forma: 
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Eu mesmo tenho uma série de velhinhos, pessoal idoso que é assim: para essa 

modalidade o professor tem que ser um cara de bem com a vida porque a gente tem 

que tá tratando com muito carinho e com muito cuidado. Uma senhora me pediu 

uma tabuada e eu peguei e dei pra ela de presente. É assim, a gente percebe a 

vontade. E aí eu fico me perguntando o que é que esse aluno está querendo dessa 

modalidade? E aí tem público que realmente está ali para desfazer da modalidade, 

mas o nosso foco não é esse (PROFESOR 4). 

 

Acredito que uma das soluções seria a escola tentar fazer uma seleção de alunos para 

a modalidade porque é algo que está implicando no desenvolvimento da EJA, mas se 

tivesse uma sala só de velhinhos seria uma maravilha. Pode haver discriminação por 

conta disso, mas é preciso fazer tentativas (PROFESSOR 2). 

 

É realidade a existência de uma parcela significativa de jovens nas turmas de EJA 

nos últimos tempos, praticamente são a maioria, por isso é importante o diálogo e a 

compreensão da categoria juventude. Os estudos sobre juventude têm contribuído para 

entender essa geração cada vez mais heterogênea, do ponto de vista sociológico, a exemplo de 

Dayrell, 2007, p. 4):  

 

(...) A juventude é uma categoria socialmente construída. Ganha contornos próprios 

em contexto históricos, sociais distintos, e é marcada pela diversidade nas condições 

sociais (...), culturais (...), de gênero e até mesmo geográficas, dentre outros 

aspectos. Além de ser marcada pela diversidade a juventude é uma categoria 

dinâmica, transformando-se de acordo com as mutações sociais que vem ocorrendo 

ao longo da história. Na realidade, não há tanto uma juventude e sim jovens, 

enquanto sujeito que a experimentam e sentem segundo determinado contexto 

sociocultural onde se insere (DAYRELL, 2007, p. 4).  

 

Diante do que foi explicitado, contextualizando com as falas dos professores de 

Ibirataia, acima evidenciadas, percebemos um emaranhado de preconceitos. Segundo o 

Dicionário Michaelis (2008), da língua portuguesa, o preconceito significa “conceito ou 

opinião formada sobre alguma coisa ou situação sem ter os conhecimentos adequados”. No 

sentido social, significa atitude emocionalmente condicionada, baseada em crença, opinião ou 

generalização, determinando simpatia ou antipatia para com indivíduos ou grupos. 

O que se sabe é que o preconceito está presente nas relações humanas desde a mais 

remota história da humanidade e sempre se manifesta de diferentes formas. No ambiente 

escolar ele aparece, as vezes de forma tímida, outras bem explícitas, com palavras, atitudes, 

brincadeiras, agressão física e de outras formas, que se expressam pelo que vem sendo 

denominado de bullying.7 A cultura escolar é parte da cultura do ambiente social, por isso, é 

                                                           
7 Sem tradução para o português, bullying é toda agressão feita com a intenção de machucar outra pessoa ou até 

uma turma inteira. Mas, para ser considerado bullying de verdade, também é preciso que essa atitude agressiva 

se repita uma porção de vezes. (FIGUEIREDO, 2012, p. 16). 
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preciso que se pense em políticas cada vez mais abrangentes para que se possa combater o 

preconceito na escola, tendo sempre como objetivo a igualdade de direitos e deveres. 

Diversos autores e pesquisadores, como Amaral (1998), Rosembalg (1998) entre 

outros, têm se preocupado com as relações existentes no dia a dia da escola entre preconceito 

e educação, desenvolvendo pesquisas nessa linha, pois o grande desafio e ao mesmo tempo 

urgente que são postos aos professores é o de promover no desenvolvimento de seus alunos 

uma “ética de tolerância” entre os indivíduos, para que de maneira harmoniosa venham a 

conviver com as diferenças sejam elas religiosas, socioculturais, sexuais, físicas e étnicas.  

Apesar das falas carregadas de preconceitos, apresentadas nos depoimentos dos 

professores, estes revelam algo importante: as conquistas que os sujeitos com faixa etária 

maior demonstram ter com os estudos reforçam que o papel da escola não é só conduzir ao 

mercado de trabalho. Aprender traz outros benefícios para todos. Por isso, pensar numa 

educação de qualidade para esse público que só quer ter o privilégio de voltar para aprender e 

recuperar o tempo perdido, é muito importante. 

Segundo os professores participantes, o processo de Juvenilização está 

descaracterizando o perfil da EJA e causando uma série de dificuldades que tem dificultado o 

desenvolvimento da modalidade no município. Para mudar é preciso ter autonomia e ousadia, 

o que muitas vezes falta para os profissionais da educação: 

 

Faz parte do pensar tradicional que a qualificação dos profissionais se coloque como 

um pré-requisito e uma precondição à implantação de mudanças na escola. Daí a 

pergunta que sempre nos é feita: quanto tempo demoramos na preparação para a 

intervenção? Faz parte de nossa tradição. Se pretendemos introduzir uma nova 

prática, nova metodologia, um novo currículo ou uma nova organização escolar, a 

primeira questão a colocarmos seria quem vai dar conta das inovações e como 

preparar, capacitar os professores para as novas tarefas (ARROYO, 1999, p. 145). 

 

Nesse sentido, justifica-se o conhecimento do professor sobre a legislação para que 

este possa participar de forma ativa das interferências externas que muitas vezes afetam o 

bom andamento das atividades escolares e dos problemas de ordens diversas que surgem de 

forma frequente. Podemos exemplificar o processo de Juvenilização, especificamente a nível 

local. As exigências da sociedade capitalista têm levado os alunos a migrarem para as turmas 

de EJA de forma aligeirada, porém não justifica, segundo estes profissionais, algumas práticas 

que tem acontecido com frequência no referido município, nos últimos tempos. 

De acordo com a Lei 8069/90, em seu art. 131, o Conselho Tutelar, que é um órgão 

deliberativo e controlador das ações governamentais em todas as questões relativas ao 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente, por ser permanente e autônomo, 
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encarrega-se de zelar pelo cumprimento dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Dessa forma, entendemos que, por ser autônomo, não precisa de ordem 

judicial para decidir e aplicar medidas de proteção. Porém, apropriando-nos de dados da 

pesquisa de campo, concluímos que este conselho tem emitido declarações de forma 

desmedida, aos alunos menores de idade para que sejam matriculados e /ou transferidos para o 

turno noturno, contribuindo dessa forma, para o processo de Juvenilização nas turmas de EJA, 

no município pesquisado. 

Conforme o perfil dos alunos apresentados no início deste trabalho e a constatação da 

heterogeneidade desses sujeitos, o que mais tem inquietado os profissionais que lecionam a 

EJA é o processo de juvenilização. Por isso, os diálogos dos docentes participantes da técnica 

de grupo focal, assumem um movimento de idas e vindas e sempre trazendo à tona essa 

problemática como causadora dos maiores problemas enfrentados no ensino da EJA. Nesse 

sentido, as discussões vão sendo desencadeadas, tendo a participação e confirmação de todos 

os professores: 

 

Um aluno que nós temos né, com a idade de 68 anos, ele tem potencial em relação 

aos outros. Ele vai e busca, tem vontade, está no colégio todos os dias, com sua 

pastinha. E assim, os meninos com a idade de 15, 16 anos, não tão nem aí pra nada, 

nem caderno trazem. E tem uma outra colega dele, que ele fazia de tudo para ajudar 

e ela desistiu. Ela tinha vontade, mas tinha dificuldades, mas ela falou que não ia 

desistir de estudar, está fazendo banca, aulas de reforço. Ela disse: - pró, eu não vou 

deixar de estudar, agora eu não vou estudar no colégio e por motivos da algazarra 

dos meninos. (PROFESSOR 5) 

 

Nem os novos estão incentivando os mais velhos e nem os mais velhos estão 

incentivando os novos. Eu mesmo tenho uma grande dificuldade com questão 

disciplinar do aluno. Pensa aí, você com uma aluna de 60 anos de idade né, que tem 

uma correria durante o dia, cansaço, filhos para dar conta, que tem uma 

denominação religiosa respeitável e tal, aí chega na sala de aula e os meninos 

xingando palavrões, desrespeitando o professor. Na geração deles, eles não viram 

isso dentro das escolas, nem das casas, então isso motiva eles a estudarem? Não 

motiva, eles se decepcionam!  (PROFESSOR 2) 

 

Pudemos depreender através das falas dos professores que, além de não ter critérios 

de matrículas para os alunos que estão buscando cada vez mais precocemente a EJA e pelo 

fato destes apresentarem grandes dificuldades de aprendizagem, os índices de reprovação são 

maiores e a escola está facilitando a aprovação desses discentes, sem as competências básicas. 

Percebemos também, que o maior interesse deles em recorrer a modalidade EJA tem como 

objetivo maior tentar recuperar o tempo perdido.  
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Os professores consideram como boa a proposta da EJA. Mas, segundo eles, por 

conta de seguir o mesmo modelo do Ensino Fundamental de 9 Anos, o alunado está trazendo 

as mesmas dificuldades, conforme explicitado a seguir.  

 

É por conta disso tudo, que existe colega que quando escuta falar de EJA parece que 

está falando de um ‘bicho”. A modalidade é boa de se trabalhar, tem uma proposta 

boa, porém, por conta dessa cópia do chamado ensino regular, os alunos estão 

trazendo as mesmas dificuldades. A EJA não era para ter problemas com 

indisciplina porque a modalidade é para priorizar aqueles alunos que não tiveram 

oportunidades na época de avançar nos estudos. Mas tem aqueles que tiveram a 

oportunidade e não aproveitaram, vem para a EJA e trazem aquela carga de 

indisciplina, de falta de respeito, que a gente entende que não era para existir na EJA 

(PROFESSOR 2). 

 

As percepções dos professores sobre a política da EJA nos revelam inúmeras 

contradições que nos fazem pensar no delicado processo que estamos mergulhados: o 

preconceito que deveria ser combatido através da educação, tem se manifestado cada vez mais 

presente na sociedade capitalista, e dentro da própria escola. Segundo Dayrell (2005), a 

análise do campo educativo da EJA deverá ser feita de forma bastante ampla, abrangendo 

aspectos sociais, culturais e históricos. Isso quer dizer que, ao se referir à educação, está 

implícito que a tradição da EJA sempre foi muito mais ampla que o ensino, não se reduzindo 

à escolarização, à transmissão de conteúdo, mas dizendo respeito aos processos educativos 

amplos relacionados à formação humana, como sempre deixou muito claro Paulo Freire 

(DAYRELL, 2005). 

Às vezes, pequenas ações podem fazer a diferença no ensino da EJA. O professor 2 

concluiu a questão do preconceito na instituição na qual trabalha, relatando que o colégio 

organizou o turno noturno pela primeira vez, em 2015, somente com a modalidade. Com esse 

modelo de organização, percebeu-se que houve mudanças significativas por parte dos 

envolvidos porque: os alunos estão sendo valorizados; o desempenho melhorou; não tem 

preconceito porque todos consideram-se iguais no que se refere a organização dos níveis de 

ensino; facilitou o desenvolvimento das atividades pedagógicas.  

Percebemos dessa forma que uma simples organização da escola fez toda a diferença 

e facilitou o desenvolvimento do processo. Isso não significa uma fórmula pronta porque cada 

colégio tem a sua realidade, apenas aponta caminhos de possibilidades.  É preciso então, criar 

ações de forma coletiva que possam solucionar ou minimizar os problemas destacados. Esse 

novo perfil de alunos da EJA passa a exigir demandas de novas formas de atuação 

metodológica e de conteúdo. Fatos que evidenciam a necessidade de um olhar sobre as 

práticas pedagógicas.  
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5.2 A Prática Pedagógica dos Professores 

 

Atualmente, o educador é desafiado todo o tempo a manter uma postura alicerçada 

num processo contínuo de reflexão crítica da prática pedagógica. Todos os esforços em 

termos de ideias e propostas de um lado e a pouca reflexão crítica da prática pedagógica, 

refletem num descompasso em relação a teoria. A relação entre teoria e prática justifica-se na 

articulação dialética entre ambas, o que não significa necessariamente uma identidade entre 

elas. Significa assim, uma relação que se dá na contradição, ou seja, expressa um movimento 

de interdependência em que uma não existe sem a outra. 

A práxis é a categoria central da filosofia que concebe ela mesma não só como 

interpretação do mundo, mas também como guia de sua transformação. Para Vázquez (1977, 

p. 11), “a consciência comum da práxis tem que ser abandonada e superada para que o 

homem possa transformar criadoramente, ou seja, revolucionariamente, a realidade”. Só uma 

elevada consciência filosófica da práxis permite que alcance esse nível criador. 

Paulo Freire (1979) define a prática baseada inicialmente na dialética hegeliana da 

relação entre "consciência servil" e "consciência do senhor".  Hegel tinha consciência da 

desconformidade entre o teórico e o prático, e tratou de correlacionar esse ativismo da 

consciência a circunstâncias históricas reais, como a reforma (VÁZQUEZ, 1977). Ele nos diz 

que o trabalho tem a virtude de elevar a consciência do trabalhador até a consciência de sua 

liberdade, de seu valor humano. Essa consciência é a do trabalhador que se vê a si mesmo, nas 

condições de opressão e violência, como um ser criador, cuja atividade subjetiva se objetiva 

nos produtos, fazendo emergir um mundo novo marcado com seu cunho (Idem). 

A relação entre teoria e práxis é para Marx teórica e prática; prática, na medida em 

que a teoria, como guia da ação, molda a atividade do homem, particularmente a atividade 

revolucionária; teórica, na medida em que essa relação é consciente (VÁZQUEZ, 1977).  

Freire (2005), dialogando com Marx, entende que a tarefa dos homens é transformar 

a realidade opressora que se constitui como mecanismo de imersão das consciências. Libertar-

se dessa força exige a emersão dela, à volta sobre ela, por meio da práxis autêntica, entendida 

como a reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo e, principalmente, a 

questão da inserção crítica das massas populares na realidade. 

Ao levar em consideração o contexto social em que surgiu e se desenvolve a política 

de EJA, os dilemas econômicos, culturais e políticos, percebemos muitas vezes as práticas e 

os discursos conservadores incorporados a prática pedagógica. Por isso, é fundamental que o 
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professor reflita com clareza, concepções de homem e de mundo, para que tenham condições 

de oferecer aos seus alunos, uma educação para autonomia. 

Destarte, é o currículo um caminho ideal para propagar tais afirmações, justamente 

porque ele, sendo muito abrangente, reflete todas as experiências em termos de 

conhecimentos e saberes, orientados pela escola e proporcionados aos alunos, dentro e fora do 

ambiente escolar. Ele pode ser visto como o ponto chave para a promoção da qualidade na 

educação.  

Como bem descreve Moreira (2006, p. 5): 

 

Há necessidade de permanentes discussões sobre o currículo, a fim de que nos 

permita avançar na compreensão do processo curricular e das relações entre 

conhecimento escolar, à sociedade, a cultura, a autoformação individual e o 

momento histórico em que estamos situados. 

 

As discussões sobre currículo ganharam durante muitos anos debates veementes no 

país, discutindo-se principalmente a pertinência e a obrigatoriedade ou não de um currículo 

nacional. No Brasil, a LDB 9394 /96 deixa claro que compete à União, juntamente com os 

Estados e os municípios definirem conteúdos mínimos comuns. A Constituição Federal de 

1988, em seu art. 210, estabelece: “Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais 

e artísticos, nacionais e regionais”.  

Em 2013, as movimentações sobre a necessidade de uma Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) voltaram à tona. A definição de quais conteúdos ensinar e do que é 

desejado que os estudantes saibam é influenciada por diferentes referências. Buscando 

solucionar a questão, o Ministério da Educação (MEC) convocou pesquisadores, formadores 

de professores e representantes de associações como a União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (Undime) e a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (Anped), com o objetivo de criar a base nacional comum dos currículos, um texto 

descritivo de conteúdos e saberes necessários para cada ano e segmento da Educação Básica. 

O MEC (1998) elaborou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para que todas 

as escolas pudessem ter um referencial para elaboração de seus currículos. Em sua 

abordagem, os Parâmetros Curriculares Nacionais definem que os currículos e conteúdos não 

podem ser trabalhados apenas como transmissão de conhecimentos, mas que as práticas 

docentes devem encaminhar os alunos rumo à aprendizagem.  

Na tradição federativa brasileira, tem sido responsabilidade dos estados a elaboração 

de propostas curriculares que sirvam como referências as escolas. Porém, atualmente 
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intensificaram-se também municípios das capitais e em todos os lugares no intuito de reforçar 

a importância de formulação de orientações curriculares próprias. Não se pode perder de vista 

também que pela nova LDB 9394/96, as próprias escolas devem também reelaborar 

especificamente essas orientações, mediante a construção coletiva do projeto pedagógico, 

desde que levem em consideração, as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

A LDB nº 9.394/96, confere em seu art. 26 que:  

 

Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, 

a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma 

parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e da clientela. 

 

Com a perspectiva de atender aos desafios postos pelas orientações e normas 

vigentes, é preciso olhar de perto a escola, seus sujeitos, suas complexidades e rotinas e fazer 

as indagações sobre suas condições concretas, sua história, seu retorno e sua organização 

interna. Apesar dessas orientações, a parte diversificada do currículo, deveria problematizar as 

peculiaridades locais dos alunos, buscar desenvolver entre os educandos, atividades diferentes 

daquelas realizadas cotidianamente como: músicas, teatro, jogos, dança. Mas o que se percebe 

é que, muitas escolas não conseguiram ainda adequar a parte diversificada do currículo para 

que possa, de fato, fazer a diferença na vida do aluno. Geralmente essa carga horária é 

preenchida com aulas alocadas ao núcleo comum, muitas vezes por falta de recursos, 

infraestrutura adequada, profissionais capacitados e outros. 

Por isso, são muitos os que consideram importante toda essa mobilização em defesa 

do repensar a Base Nacional Comum do currículo e da sua parte diversificada. Essa ação é 

defendida e justificada por vários estudiosos, a exemplo de Barreto (1998), quando este 

“pontua o quanto a educação brasileira apresenta lacunas concernentes ao currículo e a forma 

como algumas escolas têm definido esta função”. Com a diversidade das orientações 

curriculares no país, pode resultar em um empobrecimento do currículo, a exemplo do 

apresentado em salas de aulas. 

Porém, não podemos deixar de refletir sobre o que afirmam Chizzotti e Ponce. 

Segundo os autores, há uma tendência cada vez mais internacionalizada de homogeneização 

das preocupações em relação ao currículo." (2012, p. 31) Para estes, ―as reformas 

educacionais e curriculares no Brasil partilham desse movimento mundial de debates 

ideológicos e políticos sobre os currículos escolares”. (CHIZZOTTI; PONCE, 2012, p. 31) 

Os autores supracitados, pontuam que a imposição e a adoção de currículos 

prescritivos produzem:   
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[…] um impacto imediato nas práticas pedagógicas cujas consequências são: o não 

reconhecimento e a perda da autonomia dos educadores; a maximização da crença de que o 

papel dos professores é o de transmissores de conteúdos e executores de tarefas 

predeterminadas por ―especialistas em educação; a submissão do professorado a uma estreita 

ideia de qualidade educacional; a individualização extrema de sua tarefa; a subtração 

da autoria pedagógica; a naturalização da não participação na formulação das 

políticas educacionais; a restrição dos espaços coletivos de formação e de debates 

com os pares; a desqualificação social do papel docente e, por fim, a 

institucionalização do processo. O impacto para os alunos é inevitável 

(CHIZZOTTI; PONCE, 2013, p. 33). 

 

São muitos os debates contra uma prescrição curricular no país e, todas as críticas, 

apresentam justificativas coerentes. Um país diverso como o Brasil, só poderá garantir sua 

unidade nacional, a partir da legitimação dos espaços de saberes instituídos na diversidade. 

―Nesse caso interesses aproximativos emergem através das mediações intercríticas que, nos 

seus movimentos, produzem identificações entre diferentes que convivem na educação como 

experiência cultural (MACEDO R. et al, 2014, p. 1564). 

Sacristán (2000) entende o currículo como uma opção cultural e parte inerente da 

estrutura do sistema educativo, a escola, atendendo a educação básica, ou a universidade, 

compreendendo o ensino, a pesquisa e a extensão, devem gestar modelos de organização 

curricular que centra sua perspectiva na dialética teoria-prática.  

Discussões sobre o currículo nos revelam que este campo não é neutro. Analisar o 

currículo apenas de um ponto de vista pedagógico é eminentemente insuficiente, pois assim 

procedendo, as relações de poder, as múltiplas identidades construídas, os discursos que 

conferem legitimidade à seleção cultural efetuada pelo professor, não são analisados. Nessa 

perspectiva, entendemos que o currículo não diz respeito apenas a uma relação de conteúdos, 

mas envolve também: 

 

Questões de poder, tanto nas relações professor/aluno e administrador/professor, quanto 

em todas as relações que permeiam o cotidiano da escola e fora dela, ou seja, envolve 

relações de classes sociais (classe dominante/classe dominada) e questões raciais, étnicas e 

de gênero, não se restringindo a uma questão de conteúdos (HORNBURG; SILVA, 2007, 

p. 1). 

 

O currículo escolar é entendido não mais como um rol de conhecimentos 

preestabelecidos por diferentes disciplinas e presumivelmente indiscutíveis e imparciais, mas 

como uma escolha intencional de concepções de mundo, de valores e de homem que, em um 

determinado momento histórico, seleciona práticas sociais atendendo a interesses que nem 

sempre são explícitos e conscientes, preservando tradições culturais e de classes sociais, com 
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a perspectiva de legitimar e perpetuar organizações socioculturais hegemônicas e ratificando o 

“capital cultural” coadunado a um “currículo oculto” (APPLE, 1982). 

As discussões singulares sobre essa temática, revelou-nos as concepções de currículo 

dos professores investigados, quando estes dialogaram sobre o assunto e fizeram as seguintes 

colocações: 

 

Falta material didático, o livro não condiz com a realidade do aluno, apesar de ser o 

melhor que a EJA já recebeu desde o período de adesão ao PNLD – EJA. É 

necessário reorganizar o Currículo a partir de um diagnóstico da turma no início do 

ano letivo (PROFESOR 1). 

 

Atualmente, o material didático de EJA é um dos melhores que o município já 

recebeu, o problema é a quantidade porque não dá para todos os alunos. O material 

didático da EJA traz o mesmo texto, imagens e atividades do ensino regular. Penso 

que deve ter um profissional diferenciado na modalidade, na paciência e no cuidado, 

que conheça o cotidiano do aluno. Fazer o máximo possível para contextualizar os 

conteúdos, porque eles são inibidos, tem medo de errar e quando mexe com assuntos 

relacionados a vida deles, eles começam a participar (PROFESSOR 2). 

 

O currículo deve ser flexível, e que atenda realmente a modalidade EJA, que tem 

sido vista como modalidade normal. A disciplina de Artes e Atividades Laborais 

poderia intercalar com todas as disciplinas e que tivesse algo atrativo, com questões 

profissionalizantes, pois ela é trabalhada como o modelo regular, reprodução de 

obras de artes, leituras de textos para que os alunos reproduzam o que foi tratado de 

forma manual, sem nenhuma diferença do trabalho desenvolvido no regular 

(PROFESSOR 7). 

 

É muito difícil o cumprimento do currículo dos alunos, no noturno, por conta das 

dificuldades de leitura e de escrita e pelo tempo de aula que é reduzido 

(PROFESSOR 3). 

 

Percebemos na primeira fala do professor o que pontuou Barreto (1988) quando 

revela preocupação nas lacunas apresentadas pelo currículo e a forma que as escolas estão 

definindo essa função. Elaborar o currículo a partir de um diagnóstico de início de ano letivo é 

importante e pode até funcionar, mas também corre-se o grande risco de rotular esse alunado 

logo na primeira semana de aula. Tem professores que no primeiro dia de aula já elaboram um 

perfil da turma e determinam a sentença fazendo afirmações do tipo: “já estou vendo tudo”, 

“todo mundo vai perder”, “a turma é muito fraca”, “esses alunos não querem nada”.  

Pensar sobre esse assunto tendo como referência os alunos da EJA, modalidade de 

escolarização em que existe uma grande dificuldade e ausência na elaboração de propostas de 

formação adequada para os professores, estes, ao se depararem com esse público que 

apresenta inúmeras dificuldades de aprendizagem, muitos deixaram de estudar há anos e estão 

retornando as escolas apenas para receberem um certificado ou no intuito de ingressarem no 

mercado de trabalho, não respeitar essa diversidade constitui-se numa contradição. 
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Contradição que precisa ser superada também, após analisar a fala do professor 2 

quando diz que o material didático é o melhor que já teve e logo descreve a proximidade com 

o material do Ensino Fundamental de 9 Anos. Se estamos tratando de um público 

diferenciado e de uma proposta especifica para estes alunos, então é evidente que o professor, 

ao trabalhar o currículo em sala de aula, deve fazer a contextualização para que possa atender 

ao que propõe a legislação para esta modalidade de ensino. 

Outro fator contraditório diagnosticado durante a pesquisa se refere ao documento 

orientador da EJA no município, denominado de Caderno Metodológico. Ao analisar alguns 

documentos da SEMEC e através de conversas informais com a coordenadora, esta explicou 

que o referido documento é exclusivo para os professores e coordenadores e que é a base para 

o desenvolvimento do trabalho com a EJA. Entretanto, os sujeitos participantes da pesquisa 

afirmaram desconhecer esse documento. Diante disso, cabe-nos os seguintes 

questionamentos: como é que existe um documento orientador de uma política educacional e 

os docentes engajados nesta política desconhecem o seu conteúdo? São os professores 

culpados por tamanha falta de informação? O que os professores de EJA, em Ibirataia, 

pensam sobre esta modalidade?  

Parece-nos conveniente começar a responder pelo último questionamento. O desejo 

de mudança foi revelador nas falas dos docentes, desde as coisas simples que só dependem de 

uma organização da escola, até algo mais complexo e que precisa ser pensado e decidido em 

conjunto. Sendo assim, eles pontuaram: é preciso que a escola tenha organização e critérios de 

matrículas, o 1º e o último horário de aulas, do turno noturno, praticamente não existem. A 

merenda é servida aos alunos na chegada, às 19h e essa dinâmica atrapalha a aula. O horário 

normal é até às 22h20min., porém o máximo que os alunos conseguem ficar no colégio é até 

às 21h30min. Eles alegam sono, ter que sair cedo para trabalhar, além de uma série de outras 

questões, conforme a fala do professor: 

 

Nós temos discutido no nosso colégio que temos que fazer algumas adaptações, 

conforme a rotina dos alunos e até mesmo a tolerância deles. O aluno do noturno é 

totalmente diferente do diurno e nós temos que respeitar isso. Tem alunos com 

rotina de trabalho de 8h, os da zona rural que falam que acordam às 4h30min. da 

manhã, saem de casa até o ponto de ônibus, já chegam na escola cansados. Eles não 

têm tolerância para ficarem até as 22h20min. a partir do 3º horário todas as classes 

são reduzidas (PROFESSOR 2). 

 

Esse relato foi confirmado pelos alunos como um dos maiores problemas enfrentados 

por eles. Urge também a necessidade de buscar manter diálogo entre as instituições 

pesquisadas e o Conselho Tutelar, horário de AC com todos os professores juntos, onde se 



86 
 

 
 

possa discutir uma pauta geral e específicas e, não de forma fragmentada. Entender finalmente 

que a EJA tem suas especificidades, sendo assim, é contraditório seguir o modelo de outros 

níveis de ensino. 

A Educação de Jovens e Adultos apresenta uma proposta de se trabalhar os 

conteúdos e metodologias adaptadas à realidade dos alunos, de forma que os envolva na 

sociedade ativamente. Essa proposta inclui, além da aquisição da leitura e escrita, a formação 

humana, a valorização da diversidade e a construção da cidadania. É nesse sentido que 

acreditamos e apoiamo-nos em Freire quando este afirma que: 

 

Saber que devo respeito à autonomia, à dignidade e a identidade do educando e, na 

prática, procurar a coerência com esse saber, me leva inapelavelmente à criação de 

algumas virtudes ou qualidades sem as quais aquele saber vira inautêntico, 

palavreado vazio e inoperante. De nada serve, a não ser para irritar o educando e 

desmoralizar o discurso hipócrita do educador, falar em democracia e liberdade mas 

impor ao educando a vontade arrogante do mestre (FREIRE, 2004, p. 62). 

 

Para isso, é necessário que os docentes, frequentemente, reflitam de forma crítica 

sobre a sua realidade concreta, sua prática pedagógica, seus problemas e soluções. É a partir 

deste processo que o bom senso, o respeito aos educandos, sua autonomia, dignidade e 

identidade, deixarão de ser negados e passem a fazer sentido na vida de cada um. 

Na opinião dos educandos, sujeitos desta pesquisa, quando questionados sobre os 

conteúdos das disciplinas, se estes atendem a realidade deles, os mesmos afirmaram que são 

bem resumidos e alguns consideram como um problema enfrentado no ensino de EJA. Porém, 

quando perguntados se a modalidade os prepara para a vida e o mercado de trabalho, 

obtivemos as seguintes respostas:  

 

GRÁFICO Nº 5 – A EJA – Preparação para a vida e o Mercado de Trabalho 

 

Fonte: Dados coletados pela autora durante a pesquisa, 2015. 
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Conforme os dados apresentados no gráfico de nº5, 91,67% dos alunos consideram 

que a modalidade EJA os prepara para a vida e para o mercado de trabalho. Outro resultado 

relevante evidenciado na coleta de dados diz respeito a equipe de professores. Se, de um lado, 

os docentes reclamam que seus alunos não estão prontos para estarem nas etapas nas quais 

estão matriculados, que as aulas são limitadas, que o ensino segue o modelo do chamado 

“regular”, do outro lado estão os alunos que consideram que os seus professores são 

preparados para lecionar. Os dados apontaram que 100% dos alunos afirmam que as aulas são 

atrativas e estimulam a sua curiosidade. 

Diante do exposto, resta-nos considerarmos que as contradições apresentadas no 

âmbito da prática pedagógica dos professores somente serão superadas se estes se engajarem 

numa prática de educação transformadora. Que procure desmistificar e questionar o aluno 

sobre a sociedade em que vivemos, sobre a cultura dominante e autoritária, que leve o aluno a 

reconhecer o seu espaço dentro dessa cultura, para que cada um analise seu contexto social e 

produza seus conhecimentos. 

Porém, enquanto situação dialética, o conhecimento que resulta da interação de 

humanos - sujeitos com o mundo, com a sociedade e com a cultura não se faz na 

individualidade, mas na coletividade, pela totalidade dos sujeitos, em dimensão dialógica, na 

reflexão crítica sobre o que se conhece e sobre o próprio ato de conhecer, visando à 

transformação. Sendo assim, requer ação transformadora sobre a realidade e só se faz 

verdadeiro quando é em si mesmo capaz de transformar, pois: 

 

[...] Exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo. Requer sua ação 

transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca constante. Implica em 

invenção e em reinvenção. Reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo 

de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe 

o “como” de seu conhecer e os condicionamentos a que está submetido seu ato 

(FREIRE, 1983, p. 27). 

 

Dessa forma, entendemos que o docente procurará, juntamente com seus alunos, 

criar condições para que a consciência ingênua seja superada e que estes possam perceber as 

contradições da sociedade e grupos em que vivem. De acordo ao autor citado, se o educador é 

o que sabe, se os educandos os que não sabem, cabe àquele dar, entregar, levar, transmitir o 

seu saber aos segundos.  

E, dentro desse contexto, professor e aluno crescem juntos, porque estão imbricados 

num mesmo processo, nas palavras de Freire (2005, p. 78) “...ninguém educa ninguém, 

ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. É por 
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tudo isso, que nesta concepção de educação, não cabe uma visão bancária, na qual os 

educandos são depositários e o educador o depositante.  

 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí 

a concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação que se oferece 

aos educandos é de receberem os depósitos, guarda-los e arquivá-los. Margem para 

serem colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, os 

grandes arquivadores são os homens, nesta (na melhor das hipóteses) equivocada 

concepção “bancária” da educação. Arquivados, porque, fora da busca, fora da 

páxis, os homens não podem ser. Educador e educandos se arquivam na medida em 

que, nesta distorcida visão da educação, não há criatividade, não há transformação, 

não há saber. Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, 

impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os 

outros (FREIRE, 2015, p. 80-81). 

 

Considerando todo o contexto apresentado, podemos pensar numa práxis que visa ao 

aprofundamento no alcance de uma consciência crítica do mundo e assim poder modificá-lo. 

Isso pressupõe um método de conhecimento da realidade que nos cerca, em detrimento da não 

especialização dos problemas, na causalidade dos fatos e na criticidade. 

As afirmações subsequentes revelam as dificuldades dos docentes em tratar a EJA 

como uma modalidade diferenciada, deixando de seguir o modelo do Ensino Fundamental de 

9 Anos. Cabe ressaltar que a crítica sobre essa deficiência que tem causado desconfiguração 

para o que propõe a política, não é atribuída apenas aos professores. Estes, apesar de 

reconhecerem que a EJA configura desafios e objetivos diferenciados, não conseguiram, 

ainda, estabelecer uma conexão significativa do conhecimento teórico a sua prática 

pedagógica. Isso porque, de acordo a literatura estudada, existem problemas de ordens 

diversas como inadequação a: infraestrutura escolar, formação de professores inicial e 

continuada, merenda escolar, organização do ensino, problemas de gestão, ao currículo de 

EJA, e tantas outras coisas. 

A visão apresentada pelos professores participantes desta pesquisa sobre a questão 

curricular está centrada na organização dos conteúdos das disciplinas. Mas o currículo não 

pode ser encarado como uma simples relação de conteúdos a serem trabalhados em um curso 

ou série; na verdade, ele é um documento que constrói identidades específicas.  

Atualmente, período marcado por profundas mudanças nos sistemas escolares, 

caracterizado pela introdução de medidas que reconfiguram o padrão de gestão desses 

sistemas sem, contudo, atingir a desejada extensão do acesso ao conhecimento  para todos, 

parece necessário refletir sobre a maneira pela qual as escolas reelaboram as mudanças 
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introduzidas pelas políticas educacionais e criam estratégias próprias com vistas a atender as 

necessidades de aprendizagem de seus alunos, nas condições objetivas nas quais funcionam. 

É consenso de muitos que os conhecimentos e informações do currículo, através das 

disciplinas escolares são importantes, mas o que se pretende destacar é que a forma de ensinar 

esse saber, produza uma apropriação real, significativa no educando e que o componente 

crítico esteja presente em todos os conhecimentos veiculados tanto nas disciplinas, quanto na 

cultura que compõe o currículo escolar. 

Pensando dessa forma, acreditamos que a escolha do método Materialismo Histórico 

contribuiu de forma significativa para o desvelamento da relação teoria e prática pedagógicas 

orientadoras da política de EJA e a forma como esse processo se materializa nas escolas 

Amarela e Azul, dando uma maior sustentação a capacidade reflexiva e interpretativa do real. 

No sentido de buscar respostas à problemática da relação teoria e prática, a apreensão 

da práxis como movimento do real tornou-se uma categoria fundamental para este estudo. A 

compreensão da práxis abrange uma série de interpretações que devem ser retomadas, aqui 

nos valendo das relevantes contribuições de Vázquez (1977) e Kosik (2002). 

Vázquez (1977) afirma que a práxis é fundamento do conhecimento pois, o homem 

só conhece um mundo que é objeto ou produto de sua atividade e só o conhece porque atua 

praticamente - a verdade de um pensamento não pode fundamentar-se se não sair da própria 

esfera do pensamento, adquirindo corpo na própria realidade; e isto só pode ocorrer por 

intermédio da atividade prática. O problema da práxis remete imediatamente ao problema da 

teoria [conhecimento que revela a relação homem e mundo] e da prática [caráter terreno do 

pensamento], mas não se trata apenas de apresentar suas relações e autodeterminações, deve-

se buscar nessas relações as mediações que potencializam processos de transformação.  

É na práxis que o homem precisa provar a verdade, isto é, a realidade e a força, a 

terrenalidade do seu pensamento. A discussão sobre a realidade ou a irrealidade do 

pensamento – isolado da práxis – é puramente escolástica” (MARX, 2002, p. 100). 

Conforme Sacristán (1999), o professor assume a função de guia reflexivo, ou seja, é 

aquele que ilumina as ações em sala de aula e interfere significativamente na construção do 

conhecimento do aluno. Ao realizar essa tarefa, o professor proporciona reflexões sobre a 

prática pedagógica, pois, parte-se do pressuposto de que ao assumir a atitude 

problematizadora da prática, modifica-se e é modificado gerando uma cultura objetiva da 

prática educativa. 
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A intenção e ação de transformar a realidade, presentes na prática, conferem a essa 

atividade humana a relação teoria e prática para a transformação da natureza e da sociedade, 

ou seja, a práxis (PIMENTA, 2002). Nessa direção, os docentes que lecionam na modalidade 

EJA, dialogam sobre a sua prática educativa, falando das suas concepções sobre o objeto de 

estudo desta pesquisa e como eles apreendem esse processo, através das suas metodologias de 

ensino, conforme relato do professor: 

 

A nossa metodologia é possível de ser melhorada para que o processo da EJA seja 

mais aproveitado. Como trabalho com matemática, a gente acaba criando um perfil 

de cada aluno, o que ele é, o que faz, como é a rotina de vida dele. Então nas aulas 

de matemática eu preciso ir bem a fundo na realidade deles, trabalhando as regras de 

matemática, os conteúdos, agora voltados para uma discussão bem necessária, bem 

prática. A gente que trabalha no regular e na EJA fica nesse meio termo e eu não 

posso usar a mesma linguagem que uso na EJA noturno, com os meus alunos do 8º 

ano matutino. Os alunos da EJA noturno têm uma prática de vida, um cotidiano 

muito mais prático do que os alunos de 13, 14 anos. É importante no início do ano 

elaborar um perfil dos alunos. Tem aluno que é pedreiro, marceneiro, cozinheira, 

meninas que fazem doce para ganhar a vida. Tem um rapaz que faz móveis. 

Trabalhar com matemática com um aluno que faz móveis é perfeito! Medidas, 

geometria, tudo ali. E no momento que eu estava ensinando geometria foi que eu 

descobri que ele fazia móveis porque a atividade que ele fez foi tudo com desenhos 

de cadeiras, mesa, de armários, então facilita a vida da gente (PROFESSOR 2). 

 

A fala do professor 2, exemplifica o que tem sido revelado em pesquisas no contexto 

brasileiro. Para alguns estudiosos (RIBEIRO, 1999; SOARES, 2006; MOURA, 2005; DI 

PIERRO, 2005), estes apresentam considerações em torno da necessidade de maior 

investimento em estudos voltados à identificação de conhecimentos específicos para a 

formação de profissionais de educação, na modalidade EJA, o que exige a explicitação, do 

ponto de vista científico, de saberes para a docência. 

Acompanhamos também no país, com apoio ao que afirma Di Pierro (2005), que a 

formação de professores nesse campo é uma tentativa também reivindicada pelos fóruns de 

EJA no Brasil. Segundo a autora, já temos consciência da necessidade de formação desses 

profissionais, mas, ao mesmo tempo, temos clareza das dificuldades de enfrentamento desse 

desafio, diante da concepção equivocada em torno da EJA, tratada em muitos casos, como 

uma ação improvisada, de pouco prestígio social, na qual qualquer pessoa pode atuar. 

Segundo Soares (2006), não há, ainda, um consenso de que a EJA constitui um 

campo específico de formação, requerendo, assim, um profissional preparado para o exercício 

da função docente. O autor chama ainda a atenção para o papel das instâncias 

governamentais, no sentido de se construírem iniciativas que possam colaborar com a 

mudança dessa problemática. 
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Se há um consenso ou não sobre um campo específico de formação na EJA, os 

debates sobre as políticas públicas darão conta de responder. A nós, cabe a afirmação de que, 

no contexto singular desta pesquisa, é uma necessidade emergencial, acompanhada de outras 

ações. As falas dos participantes da pesquisa comprovam o exposto: 

 

A gente tenta fazer um trabalho diferenciado, mas por conta do corre-corre, muitas 

vezes de pegar a EJA para completar a Carga Horária, eu acabo pegando a realidade 

do ensino regular e trazendo pra EJA (PROFESSOR 3). 

 

As vezes aproveito o material do regular para trabalhar com a EJA (PROFESSOR5). 

Por ensinar Língua Portuguesa, a dificuldade que eles têm é a preguiça de ler e 

escrever. Escrever eles não têm preguiça não, porque eles são copistas. Eles gostam 

de aula tradicional, não gostam de tá assistindo vídeo (PROFESSOR 6). 

 

É importante levar para a sala de aula dinâmicas diferentes para trabalhar os 

conteúdos. Um assunto que as vezes pode levar várias aulas para explicar para o 

aluno, as vezes um vídeo, um slide faz toda a diferença na aprendizagem e adianta o 

assunto (PROFESSOR 3). 

 

Ao analisarmos as falas dos docentes, percebemos mais uma vez que o diálogo 

assume trajetórias de idas e vindas, revelando que, mesmo os professores tendo o 

conhecimento de que trabalhar com a EJA requer uma proposta distinta dos outros níveis de 

ensino, permanece a ideia de que a modalidade no referido município, está sendo 

desenvolvida como uma cópia do que se faz no ensino, chamado de forma equivocada de 

“regular”.  

A clareza desse processo toma forma de contradição, ao analisar os aspectos da 

realidade material e constatar que os professores demonstram reconhecer a política 

educacional de EJA e afirmarem que os alunos têm características diferentes, processos 

formativos diversos, trajetórias marcadas por várias batalhas e, por outro lado, assumem que 

desenvolvem um modelo de ensino igual para todos.  

Ao ter ciência de que muitos alunos de EJA estão retornando às escolas após longos 

anos de interrupção, que trabalham para se manter e sustentar a sua família, apresentam idade 

avançada e tem opiniões formadas sobre muitas coisas, que residem no campo, outros na 

cidade, que pertencem a um grupo de pessoas de classe economicamente desfavorecida e 

mesmo assim, tentar enquadrá-los num modelo de educação que não condiz com a sua 

realidade, é realmente algo que leva a identificar a existência das contradições . 

Há superficialmente sinais de consciência da realidade, mas não sinais de mudanças 

na prática, pelo que pudemos analisar através das falas dos docentes. Essa realidade se 

transforma em frustração, justamente por recorrer aos modelos prontos de organização e 

velhas práticas, por serem mais fáceis e é exatamente nesse ponto que reside a contradição: o 
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ensino que deveria ser diferente (Modalidade EJA), se torna igual (Ensino Fundamental de 9 

Anos), levando-os ao retrocesso, impedindo a superação de velhas formas conservadoras de 

ensino e desrespeito a quem já foi durante anos marginalizados por esse processo (o público 

de EJA) característico de uma sociedade capitalista.  

É coerente entender também que a sociedade atual passa por profundas mudanças 

caracterizadas por uma enorme valorização da informação. E esse processo de aquisição do 

conhecimento assume um papel de destaque exigindo do profissional docente que este seja 

cada vez mais crítico, que saiba trabalhar com a diversidade e conhecer-se como indivíduo. 

Cabe à educação formar esse profissional, porém na prática sabemos que não é assim que 

acontece porque a realidade apresenta uma multiplicidade de situações, conforme os dados 

evidenciados nesta pesquisa. 

Muitos docentes assumem carga horária de trabalho de 40 ou até 60 horas, lecionam 

a EJA apenas como complemento de carga horária, são lotados em instituições diferentes, são 

mal remunerados, enfrentam vários problemas em sala de aula, são carentes de formação 

inicial e continuada, não tem o apoio devido dos gestores. Nesse sentido, podemos concluir 

que, é mais fácil trabalhar com aquilo que está mais acessível, no qual está acostumado. 

A análise da realidade das unidades escolares em seus aspectos singulares é um 

fundamento a ser explicado pela teoria, para que esta possa oferecer elementos viáveis a 

prática pedagógica e, nessa proporção, desenvolver de forma consciente, limites e 

possibilidades de uma educação transformadora, emancipatória, de acordo as suas 

especificidades. É o desejo de transformação da realidade concreta que motivará as mudanças 

necessárias a uma educação transformadora, caso contrário, continuaremos evidenciando as 

contradições que permeiam esse processo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A práxis, que assegura uma relação teórico-prática de forma dialética, sendo por isso 

contraditória, pressupõe uma relação dialógica e crítica entre os sujeitos, possibilitando 

momentos em que tomemos consciência da realidade, identifiquemos os condicionantes a que 

estamos submetidos e seus determinantes para que, de maneira objetiva, possamos atuar e 

transformar o cotidiano, a realidade e a nós mesmos, assumindo a dialogicidade como 

princípio orientador.  

Na ótica desta análise política, a EJA em Ibirataia necessita de algumas mudanças 

que envolvem várias perspectivas: formação continuada do professor, trabalho coletivo, 

combate a indisciplina escolar, constituição de parcerias, gestão democrática, organização do 

trabalho pedagógico, organização na estrutura de funcionamento da EJA, ênfase no projeto 

pedagógico da escola que em nenhum momento foi citado. Acreditamos que a referida 

política educacional só será transformada se houver mudanças. Nessa lógica podemos 

entender que, o ser humano ao transformar uma determinada realidade, consequentemente, 

transformará também sua maneira de agir sobre ela.  

É importante considerar que a EJA carrega marcas de descontextualização, de poucas 

referências às realidades dos sujeitos envolvidos e diante de tudo isso, é fundamental a não 

separação da teoria à prática, o dizer do fazer, a realidade do pensamento, o objeto do sujeito, 

nem o conhecimento da ação.  

Constatamos que a política de EJA no sistema municipal de Ibirataia precisa de uma 

reconfiguração. Diante de uma infinidade de problemas apresentados, é preciso uma atitude 

de análise, de investigação, busca de compreensão da estrutura profunda e de compromisso de 

transformação. Para que possamos mudar essa situação, é preciso nos localizarmos no 

movimento da história para entendermos como chegamos até o presente.  

Isso requer perceber as múltiplas relações, as várias partes envolvidas, bem como 

seus nexos e conexões. Entra aqui a relação entre parte e todo, geral e particular. Buscar a 

visão de conjunto, ver as várias dimensões do problema – adiante e atrás; de um lado e de 

outro; acima e abaixo (ALARCÃO, 2001) – é fundamental para sua compreensão concreta e 

para adequada intervenção. 

O histórico de luta que os sujeitos que compõem a EJA carregam, deve ser 

considerada pelos professores e demais envolvidos nesta política educacional. É preciso ter 

sempre a prática como referência, fazer uma reflexão sobre ela, da maneira mais próxima e 

individualizada.  
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Diante do exposto, é notório que a política educacional de jovens e adultos no 

município de Ibirataia clama por mudanças e o primeiro passo já foi dado: compreender sobre 

a EJA, as percepções dos professores e alunos como ponto de partida. Porém, essa 

constatação não garantirá a mudança nos moldes do que deveria ser esta política, a nível 

municipal. Entre o panorama apresentado, os desejos de mudanças, a transformação social, a 

superação do modelo capitalista e o que é possível em sua singularidade, há uma série de 

contradições, que poderão ser superadas ou não. 

A política de Educação de Jovens e Adultos deve estar cada vez mais perto do aluno, 

apresentar propostas mais específicas do que generalizadas, pensar na diversidade do seu 

público, inseri-los não somente pedagogicamente, mas socialmente, ultrapassar a ideia de 

transmissão de conteúdos, ser flexível na sua organização e no tempo pedagógico e 

principalmente, desmistificar a ideia de que a escola é o único espaço de transmissão do 

conhecimento. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Professor (a):  

Convidamos para participar como voluntário (a) na pesquisa intitulada: “A Política Educacional de 

Jovens e Adultos (EJA) em Ibirataia-BA: percepções de professores e alunos”, de autoria da 

mestranda Letícia Andrade Silva, sob a orientação da prof. Dra. Arlete Ramos dos Santos.  

Acreditamos que os dados desta pesquisa, poderão contribuir para a compreensão da política 

de EJA no referido município. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo geral, compreender sobre 

a política Educacional de Jovens e Adultos (EJA) em Ibirataia-BA, a partir das percepções dos 

professores e alunos. 

A pesquisa seguirá os seguintes procedimentos: todos os professores da EJA da cada unidade 

escolar investigada, serão convidados a responderem a um questionário de entrevistas, contendo 

perguntas relativas a sua atuação profissional e formação acadêmica, com a intenção de coletar dados 

que possam contribuir para análise da pesquisa. Destes, 4 docentes serão selecionados de cada 

instituição, de acordo a critérios estabelecidos no trabalho: professores efetivos e tempo de atuação no 

Ensino de Jovens e Adultos. Posteriormente, caso aceitem, os profissionais selecionados de cada 

instituição, participarão juntos, da técnica de Grupo Focal (GF).  

 Por se tratar de entrevistas de GF, informamos também sobre a necessidade de gravação em 

áudio e vídeo, pois acreditamos que essa dinâmica permitirá um maior rigor na condução e 

acompanhamento do processo de desenvolvimento da investigação. Os encontros acontecerão em 

momentos distintos ao da sua atuação docente, para que não comprometa a carga horária de aulas, e 

não haja violação do direito do educando. Para isso, serão devidamente informados sobre o local, 

horário e a data das entrevistas. Todas as informações colhidas serão exclusivamente para o tratamento 

e análise dos dados da pesquisa. Os seus dados de identificação e outros confidenciais serão mantidos 

em sigilo de forma a garantir sua privacidade e integridade moral. 

É possível que aconteçam alguns riscos ou desconfortos decorrentes da pesquisa: 

constrangimento para falar perante os colegas sobre as dificuldades enfrentadas e expor informações, 

alguns participantes poderão sentir-se inibidos pela opinião dos outros membros do grupo e recusar-se 

a expor suas ideias ou até mesmo desistir da participação da dinâmica do GF, por estes ou outros 

motivos. Caso isso venha a acontecer, criaremos um clima propício para evitar tais desconfortos e 

riscos. 

O presente projeto constitui-se de um estudo de grande relevância para o município de 

Ibirataia, por tratar-se de uma pesquisa que contribuirá para compreensão de uma política educacional 

que tem enfrentado ao longo dos anos muitas dificuldades no seu processo de implementação. Por 

isso, acreditamos que os resultados se constituirão em benefícios importantes e fundamentais para se 

repensar a EJA (Educação de Jovens e Adultos) no contexto municipal, contribuindo para sua 

reconfiguração de acordo as exigências legais. 

Garantimos que em caso de dúvida, o/a professor(a) poderá solicitar esclarecimentos 

adicionais sobre a pesquisa a qualquer tempo, pessoalmente ao pesquisador, ou pelo e-mail: 

letyuneb@hotmail.com. Esclarecemos ainda que a sua participação é estritamente voluntária e 

espontânea, ou seja, não há obrigatoriedade em participar do estudo e, caso aceite participar, o/a 

professor(a) não receberá nenhum tipo de remuneração ou gratificação. Fica garantida a possibilidade 

de deixar de colaborar com a pesquisa a qualquer momento se assim lhe aprouver, sem nenhum ônus 

para si ou necessidade de justificativas. E mais, mesmo aceitando colaborar, o/a professor(a) poderá 

retirar seu consentimento em participar da pesquisa a qualquer momento, inclusive depois de assinar 

este termo de compromisso. 

 Asseguramos que o/a professor(a) terá seu nome preservado durante todo o percurso da 

mailto:letyuneb@hotmail.com
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pesquisa, inclusive na redação da dissertação. Informamos ainda que a sua participação neste trabalho 

não implicará em nenhum tipo de despesa. Caso aconteça que o/a professor(a) tenha algum gasto 

relacionado com o estudo, garatimos o devido ressarcimento. Ao tempo que nos comprometemos a 

indenizar qualquer tipo de dano advindo da sua participação na pesquisa, quer seja dano moral ou 

material.  

 Acreditando ter colocado todos os esclarecimentos que entendemos necessários para sua 

participação em nossa pesquisa, reafirmamos o interesse de tê-lo(a) como um de nossos colaboradores, 

ao tempo que nos comprometemos a honrar todos os compromissos aqui assumidos, na certeza de que 

estaremos colaborando para melhorar a educação de nossa cidade. 

 Uma vez esclarecido o objetivo da pesquisa e sua participação, peço que assine o presente 

documento que será impresso em duas vias iguais, onde assinarão o pesquisador responsável, o 

orientador e o sujeito participante. Depois de assinadas por ambas as partes, será entregue uma via 

para o /a professor (a) participante e a outra ficará com o pesquisador. 

Desde já agradecemos.  

 

Pesquisadora responsável: Letícia Andrade Silva - (73) 9130-3664/ 9990-0362. E-mail: 

letyuneb@hotmail.com 

Orientadora: Profa. Dra. Arlete Ramos dos Santos – e-mail: arlerp@hotmail 

__________________________________         _______________________________ 

Assinatura – Pesquisador Responsável                 Assinatura - Orientador 

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO  

 

Eu, ________________________________________, aceito participar da pesquisa intitulada “A 

Política Educacional de Jovens e Adultos (EJA) em Ibirataia-BA: percepções de professores e 

alunos”. Fui devidamente informado (a) sobre o objetivo do trabalho, os procedimentos aos quais 

serei submetido, os riscos e benefícios que poderão ocorrer, decorrentes da pesquisa e a garantia de 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento sem que me cause nenhum tipo de 

penalização. Fui informado (a) ainda que minhas informações serão tratadas confidencialmente, sem 

nenhum dano a minha integridade pessoal e moral, sob pena de indenização. 

 

Ibirataia-BA, ___/____ 2015                            __________________________________ 

                                                                              Assinatura – Professor(a) Participante 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o 

CEP, que fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3º 

andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-5319. Email: cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a sexta-

feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h. 
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APÊNDICE B 

 
  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC   
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE   

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO FORMAÇÃO DE   
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE MESTRADO 

PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO   
  

 

Projeto de Pesquisa: A POLÍTICA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

EM IBIRATAIA-BA: PERCEPÇÕES DE PROFESSORES E ALUNOS. 

 

Mestranda em Educação – Letícia Andrade Silva  

  

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA – PROFESSOR (A)  

01.Nome:  

______________________________________________________________________ 

02.Formação:  

______________________________________________________________________  

03.Tempo de atuação na EJA: 

 De 1 a anos 2 anos  

De 2 a 4 anos 

Mais de 04 anos  

04. Em quantas turmas você leciona?  

Apenas 1 Turma  

2 Turmas 

3 Turmas  

Mais de 4 turmas  

05. Em qual etapa do EJA você leciona?  

Etapa IV (6º e 7º Anos)  

Etapa V (8º e 9º Anos)  
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06. Faixa etária dos alunos:  

   De 15 a 20 anos  

De 20 a 35 anos  

De 20 a 50 anos  

De 20 a 60 anos  

07. Qual (is) seu (s) turno (s) de trabalho?  

Vespertino  

Noturno  

08. Tempo de serviço em Educação?  

De 1 a 5 anos  

De 5 a 10 anos  

De 10 a 20 anos  

20 a 30 anos  

Mais de 30 anos  

09. Você participou de algum curso de formação na área da Educação de Jovens e Adultos 

nos últimos 2 anos?  

Sim  

Não  

Outro  

Qual? __________________________________________________________  

10.Você se identifica como está a modalidade de ensino?  

Sim  

Não  

11. Por que está ensinando no EJA?  

Porque me identifico  

Porque não tem outra Carga Horária  

Outro Motivo 
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Qual? __________________________________________________________  

12. Em sua opinião, quais os principais entraves para o bom desenvolvimento da EJA na sua 

escola e no município? Marque todas as opções que, na sua opinião respondem a pergunta:  

Dificuldade de material didático disponível  

Desinteresse dos educandos  

Evasão  

Dificuldades de aprendizagem dos alunos  

Falta de identidade com a modalidade de ensino de Jovens e Adultos.  

Desmotivação do professor e do aluno  

Ausência de um acompanhamento pedagógico efetivo  

Outro  

Qual? ____________________________________________________________  

13. Como está aprendizagem dos seus alunos?  

Fraca  

Regular  

Boa  

Muito boa  

Comentário: _______________________________________________________  

14. Qual a periodicidade de encontros dos docentes para troca de experiências, avaliação da 

turma, sanar dúvidas, elaboração de material didático e outras atividades relacionadas ao 

ensino de EJA?  

Semanalmente  

Quinzenalmente 

Mensalmente 

Bimestral 

15.Você conhece:  

   As Diretrizes Curriculares para o Ensino de EJA?  
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O projeto Político Pedagógico da instituição e se este contempla a modalidade EJA?  

O Regimento Escolar  

16. A instituição faz uso do livro didático para o Ensino de Jovens e Adultos? Como você 

avalia o livro didático?  

Ruim  

Bom  

Excelente  

Outra observação.   

Qual? ____________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

17.Outras observações:  
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APÊNDICE C 

 
  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC   
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE   

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO FORMAÇÃO DE   
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE MESTRADO 

PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO   
  

 

Projeto de Pesquisa: A POLÍTICA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

EM IBIRATAIA-BA: PERCEPÇÕES DE PROFESSORES E ALUNOS. 

 

Mestranda em Educação – Letícia Andrade Silva   

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA – ALUNO (A) 

  

01.Nome_______________________________________________________________  

ETAPA____________________TURNO_____________________________________  

02. Já repetiu de ano?  

Sim  

Não  

Em caso afirmativo, quantas vezes? _________________________________________  

03. Qual a escolaridade dos seus pais?  

Alfabetizado 

Não-alfabetizado  

04. Você trabalha?   

Sim  

Não  

Em caso afirmativo, qual a sua profissão? ____________________________________ 

05. É casado?  

Sim  

Não  
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TEM FILHOS?  

  Sim  

  Não  

Quantos? __________________________________________________________ 

06. Por que você escolheu estudar a modalidade EJA?  

Porque está atrasado nos estudos  

Porque gosta da modalidade  

Não escolheu  

Outro motivo: qual? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

07. Para você, o que difere a EJA do ensino regular?  

O ensino é mais fácil.  

Apenas a vantagem de avançar mais rápido nos estudos.  

Não há diferença  

08. Você acha que o ensino da EJA prepara os alunos para a vida e para o mercado de 

trabalho?  

Sim  

Não  

Por que? __________________________________________________________  

09. Você considera a equipe de professores preparada para lecionar na EJA?  

Sim  

Não  

Por que? __________________________________________________________ 

10. As aulas são atrativas? Estimulam a curiosidade dos alunos?   

Sim  

Não  
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Por que? __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Recebeu livros didáticos?   

Sim  

Não  

12. Traz o livro para o colégio?  

Sim  

Não  

Por que? __________________________________________________________  

13. Tem acesso à internet?  

Sim  

Não  

Onde? ____________________________________________________________  

14. Quais os maiores problemas enfrentadas por você no ensino de EJA?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

15. Outras considerações:  
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APÊNDICE D 

 
  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC   
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE   

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO FORMAÇÃO DE   
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE MESTRADO 

PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO   
  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DE GRUPO FOCAL 

 

Projeto de Pesquisa: A POLÍTICA EDUCACIONAL DE JOVENS E 

ADULTOS (EJA) EM IBIRATAIA-BA: PERCEPÇÕES DE PROFESSORES E 

ALUNOS. 

 

OBJETIVO: Compreender a política Educacional de Jovens e Adultos (EJA) em 

Ibirataia-BA, a partir das percepções dos professores e alunos. 

 

Mestranda: Letícia Andrade Silva 

Orientadora: Prof. Dra Arlete Ramos dos Santos 

 

PARTE 1 

Informações Iniciais 

 Apresentação da Mestranda; 

 Agradecimento a participação dos professores; 

 Objetivos do encontro; 

 Solicitação de autorização para gravar em áudio e vídeo. Explicar os 

objetivos desse procedimento e a garantia do sigilo do material e das 

informações obtidas, conforme consta no TCLE; 

 Orientações sobre o conceito e procedimento do Grupo Focal 

 

PARTE 2 

Perfil do Professor: 
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 NOME / INSTITUIÇÃO DE FORMAÇÃO (Pública ou Privada)? 

 IDADE. 

 TEMPO DE ATUAÇÃO NO MAGISTÉRIO E NA EJA – EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS. 

 FORMAÇÃO INICIAL / CONTÍNUA / CURSOS. 

 

PARTE 3 

Roteiro de perguntas com tópicos específicos que nortearão as 

entrevistas de Grupo Focal. 

  

QUESTÕES QUE NORTEARÃO A DISCUSSÃO DO GRUPO 

1. Para você o que representa a EJA enquanto Política Educacional? 
2. Como você explica a modalidade EJA na instituição em que leciona? 
3. Como você avalia o currículo do Programa de Jovens e Adultos no seu 

município? 
4. Sobre os alunos, como você os considera enquanto alunos do programa? 
5. Com que frequência vocês, professores da EJA, se organizam, planejam 

suas aulas, dialogam com os colegas? Esse tempo é suficiente? 
6. Existe um acompanhamento pedagógico efetivo na instituição? 
7. Você participa de capacitações na área de Jovens e Adultos? A carga horária 

é suficiente? 
8. Existe conflitos e tensões entre a gestão da escola e professores da EJA? O 

que que gera esses conflitos? 
9. Quais os maiores obstáculos enfrentados por você na modalidade EJA, na 

instituição que você trabalha? 
10. O que você acha que deve ser feito para que o Ensino da modalidade EJA 

tenha mais qualidade e alcance melhores resultados? 
 

 

 

 

 

 


